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Amendement 44
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
ingesteld bij Verordening (EU) nr. …/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … 20135 (hierna "het kaderprogramma 
Horizon 2020") stelt zich ten doel een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 
bewerkstelligen door bij te dragen aan de 
versterking van publiek-publieke
partnerschappen, onder meer door 
deelneming van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten overeenkomstig 
artikel 185 van het Verdrag opgezette 
programma's.

(2) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
ingesteld bij Verordening (EU) nr. …/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … 20135 (hierna "het kaderprogramma 
Horizon 2020") stelt zich ten doel een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 
bewerkstelligen door hechtere synergieën 
te ontwikkelen, de coördinatie te 
verbeteren en onnodige overlappingen 
met internationale, nationale en regionale 
onderzoeksprogramma's te voorkomen. 
Publiek-publieke partnerschapen, onder 
meer deelname van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten opgezette 
programma's, op grond van artikel 185 
VWEU, zouden deze doelstellingen 
moeten behalen, moeten voldoen aan de 
in die verordening vastgelegde 
voorwaarden en met name artikel 20 
daarvan, en volledig moeten 
overeenstemmen met de algemene 
beginselen van Horizon 2020.

__________________ __________________
5 PB … [KP H2020]. 5 PB … [KP H2020].

Or. en

Motivering

Deze aanvulling benadrukt de belangrijke beginselen die tijdens de Horizon 2020-
onderhandelingen zijn overeengekomen met betrekking tot P2P's en wat deze zouden moeten 
opleveren.

Amendement 45
Christian Ehler
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Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 van meer 
vereenvoudiging en harmonisatie van het 
onderzoeks- en 
innovatiefinancieringslandschap op het 
niveau van de Unie, moet de duur van alle 
uit hoofde van Horizon 2020 
gefinancierde publiek-publieke 
partnerschappen worden afgestemd op de 
duur van het kaderprogramma, ter 
voorkoming van tegelijkertijd geldende 
verschillende regelingen en bijbehorende 
extra administratieve lasten voor de 
deelnemers in de toekomst.

Or. en

Amendement 46
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In de EU hebben ongeveer 20 
miljoen mensen een "witte baan" in de 
gezondheidssector of de sociale 
dienstverlening, een cijfer dat in de 
komende jaren waarschijnlijk nog zal 
stijgen ten gevolge van de vergrijzing. 
Opleiding en een leven lang leren in deze 
gevoelige sector moeten een prioriteit zijn. 
Daarom moet de behoefte aan witte banen 
en investeringen in moderne 
vaardigheden, zoals het gebruik van 
informatietechnologie, nader worden 
beoordeeld. 

Or. es
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Amendement 47
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Overeenkomstig het Europees 
innovatiepartnerschap op het gebied van 
actief en gezond ouder worden, vastgesteld 
op grond van de Innovatie-Unie, spelen
ICT-oplossingen naar verwachting een 
belangrijke rol bij het realiseren van de 
doelstelling om tegen 2020 twee extra 
gezonde levensjaren te winnen en de 
levenskwaliteit voor burgers en de 
efficiëntie van de zorgstelsels in de Unie te 
verbeteren. In het strategische 
invoeringsplan zijn voor drie gebieden 
prioriteiten vastgesteld om de innovatie op 
het gebied van actief en gezond ouder 
worden te versnellen en uit te breiden:
preventie en gezondheidsbevordering, zorg 
en behandeling, en zelfstandig leven en 
sociale inclusie.

(9) Overeenkomstig het Europees 
innovatiepartnerschap op het gebied van 
actief en gezond ouder worden, vastgesteld 
op grond van de Innovatie-Unie, spelen
innovatieve oplossingen, met inbegrip van 
ICT-producten en -diensten, naar 
verwachting een belangrijke rol bij het 
realiseren van de doelstelling om tegen 
2020 twee extra gezonde levensjaren te 
winnen en de levenskwaliteit voor burgers 
en de efficiëntie van de zorgstelsels in de 
Unie te verbeteren. In het strategische 
invoeringsplan zijn voor drie gebieden 
prioriteiten vastgesteld om de innovatie op 
het gebied van actief en gezond ouder 
worden te versnellen en uit te breiden:
preventie en gezondheidsbevordering, zorg 
en behandeling, en zelfstandig leven en 
sociale inclusie.

Or. en

Amendement 48
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma Actief en 
ondersteund wonen (hierna "het AAL-
programma" genoemd) moet voortbouwen 
op de verworvenheden van het vorige 

(10) Het onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma Actief en 
ondersteund wonen (hierna "het AAL-
programma" genoemd) moet voortbouwen 
op de verworvenheden van het vorige 
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programma en de tekortkomingen ervan 
aanpakken door de gebruiker meer bij 
projecten te betrekken en het programma 
flexibeler uit te voeren.

programma en de tekortkomingen ervan 
aanpakken door de gebruiker al in een 
vroeg stadium meer bij projecten 
te betrekken en het programma flexibeler 
uit te voeren.

Or. en

Amendement 49
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Overeenkomstig het streefcijfer 
voor deelname van mkb-bedrijven aan 
indirecte activiteiten in het kader van 
Horizon 2020, moet worden getracht 20% 
van het voor indirecte activiteiten 
bestemde budget van het AAL-programma 
te besteden aan het mkb.

Or. en

Amendement 50
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om ervoor te zorgen dat de financiële 
toezegging van de Unie overeenkomt met 
die van de deelnemende staten, dient de 
financiële bijdrage van de Unie afhankelijk 
te worden gemaakt van de formele 
toezeggingen van de deelnemende staten 
voordat het AAL-programma van start 
gaat, en van de garantie dat deze 
toezeggingen ook worden nagekomen. De 

(13) Om ervoor te zorgen dat de financiële 
toezegging van de Unie overeenkomt met 
die van de deelnemende staten, dient de 
financiële bijdrage van de Unie afhankelijk 
te worden gemaakt van de formele 
toezeggingen van de deelnemende staten 
voordat het AAL-programma van start 
gaat, en van de garantie dat deze 
toezeggingen ook worden nagekomen. De 
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bijdrage van de deelnemende staten aan het 
AAL-programma is inclusief de 
administratieve kosten die op nationaal 
niveau worden gemaakt om het programma 
doeltreffend uit te voeren.

bijdrage van de deelnemende staten aan het 
AAL-programma is inclusief de 
administratieve kosten die op nationaal 
niveau worden gemaakt om het programma 
doeltreffend uit te voeren. Om als 
deelnemende staat te kunnen meedoen 
aan het gezamenlijke AAL-programma 
moet het betrokken land – wil het 
deelnemen aan het jaarlijkse 
werkprogramma – een minimale 
financiële bijdrage leveren.

Or. en

Amendement 51
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
…2013 betreffende de regels voor de 
deelname aan acties en verspreiding van 
resultaten in "Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)"15 is van toepassing 
op de door het AAL-programma 
gefinancierde indirecte activiteiten. 
Vanwege specifieke operationele behoeften 
van het AAL-programma is het echter 
noodzakelijk te voorzien in afwijkingen
van die verordening overeenkomstig 
artikel 1, lid 3, van die verordening.

(18) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
…2013 betreffende de regels voor de 
deelname aan acties en verspreiding van 
resultaten in "Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)"15 is van toepassing 
op de door het AAL-programma 
gefinancierde indirecte activiteiten. 
Vanwege specifieke operationele behoeften 
van het AAL-programma is het echter 
noodzakelijk te voorzien in afwijkingen 
van die verordening overeenkomstig 
artikel 1, lid 3, van die verordening. 
Tevens moeten de fragmentatie en 
ontoereikende coördinatie van de 
respectieve financiële instrumenten, 
subsidiabiliteitsvoorschriften en 
vergoedingenstelsels, waardoor  innovatie 
wordt belemmerd, krachtiger worden 
tegengegaan.

__________________ __________________
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15 PB L ..., blz. ... [regels voor deelname 
aan Horizon 2020].

15 PB L ..., blz. ... [regels voor deelname 
aan Horizon 2020].

Or. en

Amendement 52
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Specifieke afwijkingen van 
Verordening (EU) nr. .../2013 [de regels 
voor deelname aan Horizon 2020] zijn 
gerechtvaardigd omdat het AAL-
programma is bedoeld als een innovatief 
marktgericht programma waarin veel 
verschillende nationale 
financieringsstromen samenkomen (zoals 
financieringsprogramma´s op het gebied 
van onderzoeksinnovatie, gezondheid en 
het bedrijfsleven). Omdat deze nationale 
programma´s gezien hun aard 
uiteenlopende regels voor deelname 
hebben, mag niet worden verwacht dat zij 
volledig op Verordening (EU) nr. ... /2013 
[de regels voor deelname aan 
Horizon 2020] zijn afgestemd. Daarnaast 
richt het AAL-programma zich met name 
op het midden- en kleinbedrijf en op 
gebruikersorganisaties die gewoonlijk niet 
aan EU-onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten deelnemen. Om de 
deelname van deze ondernemingen en 
organisaties te vergemakkelijken, wordt de 
financiële bijdrage van de Unie verstrekt in 
overeenstemming met de welbekende 
regels van de nationale 
financieringsprogramma´s, en uitgevoerd 
via één subsidie waarin de financiering van 
de Unie met de bijbehorende nationale 
financiering wordt gecombineerd.

(19) Specifieke afwijkingen van 
Verordening (EU) nr. .../2013 [de regels 
voor deelname aan Horizon 2020] zijn 
gerechtvaardigd omdat het AAL-
programma is bedoeld als een innovatief 
marktgericht programma waarin veel 
verschillende nationale 
financieringsstromen samenkomen (zoals 
financieringsprogramma´s op het gebied 
van onderzoeksinnovatie, gezondheid en 
het bedrijfsleven). Omdat deze nationale 
programma´s gezien hun aard 
uiteenlopende regels voor deelname 
hebben, mag niet worden verwacht dat zij
direct volledig op Verordening (EU) nr. ... 
/2013 [de regels voor deelname aan 
Horizon 2020] zijn afgestemd. Niettemin 
moet er in het kader van het AAL-
programma ook speciaal aandacht 
worden besteed aan de complexe situatie 
die het gevolg is van het feit dat diverse 
lidstaten er eigen financieringsregels en 
nationale subsidiabiliteitscriteria op 
nahouden, en aan de consequenties 
daarvan in termen van implementatie en 
deelname. Daarnaast richt het AAL-
programma zich met name op het midden-
en kleinbedrijf en op 
gebruikersorganisaties die gewoonlijk niet 
aan EU-onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten deelnemen. Om de 
deelname van deze ondernemingen en 
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organisaties te vergemakkelijken, moet de 
financiële bijdrage van de Unie worden
verstrekt in overeenstemming met de 
welbekende regels, en uitgevoerd via één 
subsidie waarin de financiering van de 
Unie met de bijbehorende nationale 
financiering wordt gecombineerd.

Or. en

Amendement 53
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een besluit
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis)  De in het kader van het AAL-
programma geplande acties moeten de 
Europese openbare stelsels voor 
gezondheidszorg en ziekteverzekering 
helpen onderbouwen, omdat zij een 
essentieel instrument zijn voor de 
instandhouding van het maatschappelijk 
welzijn en het terugdringen van de 
welvaartskloof tussen regio's en 
bevolkingsgroepen, die steeds 
alarmerender proporties aanneemt als 
gevolg van de heersende economische en 
sociale crisis.

Or. es

Amendement 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De maximale financiële bijdrage van de 1. De maximale financiële bijdrage van de 
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Unie aan het AAL-programma ter dekking 
van de administratieve kosten en de 
operationele kosten bedraagt 
175 000 000 EUR. De bijdrage wordt 
voldaan door middel van kredieten die in 
de algemene begroting van de Unie zijn 
toegewezen aan de relevante onderdelen 
van het specifieke programma voor de 
uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020, zoals vastgesteld bij 
Besluit …/2013/EU in overeenstemming 
met artikel 58, lid 1, onder c), punt vi), en 
de artikelen 60 en 61 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Unie aan het AAL-programma ter dekking 
van de administratieve kosten en de 
operationele kosten bedraagt 153 125 
000 EUR. De bijdrage wordt voldaan door 
middel van kredieten die in de algemene 
begroting van de Unie zijn toegewezen aan 
de relevante onderdelen van het specifieke 
programma voor de uitvoering van het 
kaderprogramma Horizon 2020, zoals 
vastgesteld bij Besluit …/2013/EU in 
overeenstemming met 
artikel 58, lid 1, onder c), punt vi), en de 
artikelen 60 en 61 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt voor de begroting van de P2P's en de PPP's met 12,5 % te verminderen in 
verband met de totale vermindering van de begroting voor Horizon 2020 binnen het MFK, 
teneinde de gevoelige balans niet te verstoren tussen enerzijds de financiering van 
gezamenlijk onderzoek en anderzijds de financiering van partnerschappen.

Amendement 55
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de demonstratie door de 
deelnemende staten dat het AAL-
programma is opgesteld in 
overeenstemming met de in het kader van 
Horizon 2020 vastgestelde doelstellingen 
en onderzoeksprioriteiten;

Or. en

Motivering

De toegevoegde tekst beoogt te onderstrepen dat er behoefte is aan een sterke samenhang 
tussen de activiteiten van de P2P's en de onderzoeksprioriteiten zoals gedefinieerd in het 
kaderprogramma Horizon 2020.
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Amendement 56
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) de demonstratie door de 
deelnemende staten dat het AAL-
programma is opgesteld in 
overeenstemming met de algemene 
beginselen voor het Horizon 2020-
programma;

Or. en

Motivering

De toegevoegde tekst beoogt te onderstrepen dat de P2P's moeten voldoen aan de algemene 
beginselen die van toepassing zijn op het Horizon 2020-programma, zoals open toegang, 
gendergelijkheid en non-discriminatie, waarover overeenstemming is bereikt tijdens de 
onderhandelingen over Horizon 2020.

Amendement 57
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) de demonstratie door de 
deelnemende staten dat het AAL-
programma is opgesteld in 
overeenstemming met het bepaalde in 
artikel 20 van Verordening (EU) nr. ... / 
2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van ... tot instelling van Horizon 
2020;

Or. en
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Motivering

Deze aanvulling benadrukt de belangrijke beginselen die tijdens de Horizon 2020-
onderhandelingen zijn overeengekomen met betrekking tot P2P's en wat deze zouden moeten 
opleveren.

Amendement 58
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. …/2013 [Regels 
voor de deelname aan acties en 
verspreiding van resultaten in het kader 
van Horizon 2020], zullen de 
subsidieovereenkomsten met deelnemers 
door het aangewezen beheersagentschap 
van het nationale programma worden 
ondertekend.

3. In afwijking van artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. …/2013 [Regels 
voor de deelname aan acties en 
verspreiding van resultaten in het kader 
van Horizon 2020], zullen de 
subsidieovereenkomsten met deelnemers 
door het aangewezen beheersagentschap 
van het nationale programma worden 
ondertekend. De contracteringstermijn 
wordt bekendgemaakt en is beperkt tot 5 
maanden.

Or. en

Amendement 59
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Conform de beginselen van 
transparantie en non-discriminatie, als 
bedoeld in artikel 60, lid 1, en artikel 128, 
lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012, worden door het gezamenlijk
AAL-programma georganiseerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
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via het internet gepubliceerd op het 
Horizon 2020-deelnemersportaal.

Or. en

Motivering

Tijdens de Horizon 2020-trialoogonderhandelingen zijn de instellingen overeengekomen om 
alle aanvragen tot gebruikmaking van de door Horizon 2020 gefinancierde mogelijkheden op 
een coherentere manier af te handelen. Daartoe heeft de Commissie toegezegd om te helpen 
bewerkstelligen dat door PPP's en P2P's georganiseerde gezamenlijke kaderprogramma's 
worden bekendgemaakt op het Horizon 2020-deelnemersportaal. Dit amendement beoogt een 
individuele verplichting om te zetten in een wettelijk voorschrift, zodat aanvragers 
gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot de bewuste informatie.

Amendement 60
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie voert voor 
31 december 2017 een tussentijdse 
evaluatie van het AAL-programma uit. De 
Commissie stelt een verslag op van die 
evaluatie, dat de conclusies van de 
evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie stuurt dat 
verslag uiterlijk 30 juni 2018 naar het 
Europees Parlement en de Raad.

1. De Commissie voert voor 
31 december 2017 een tussentijdse 
evaluatie van het AAL-programma uit. De 
Commissie stelt een verslag op van die 
evaluatie, dat de conclusies van de 
evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie stuurt dat 
verslag uiterlijk 30 juni 2018 naar het 
Europees Parlement en de Raad. De 
tussentijdse evaluatie van het AAL-
programma zal deel uitmaken van en 
samen worden opgemaakt met de 
tussentijdse evaluatie van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 61
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie brengt aan het 
Europees Parlement en de Raad jaarlijks 
verslag uit over de vorderingen die met 
het AAL-programma zijn gemaakt. Dat 
verslag omvat nadere gegevens omtrent de 
implementatie van het programma, met 
inbegrip van het aantal voor financiering 
geselecteerde voorstellen, het type 
deelnemers, waaronder ook mkb-
bedrijven, en statistieken per land.

Or. es

Amendement 62
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 1 – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. het versnellen van de opkomst van 
innovatieve, op ICT gebaseerde producten 
en diensten om thuis, in de gemeenschap 
en op het werk gezond ouder te worden en 
zo de levenskwaliteit, autonomie, 
deelname aan het sociale leven, 
vaardigheden en de inzetbaarheid van 
ouderen te verbeteren en de efficiëntie in 
de medische en sociale zorgvoorziening te 
vergroten;

1.1. het versnellen van de opkomst van
relevante en betaalbare innovatieve –
inclusief op ICT gebaseerde –
geïntegreerde oplossingen, producten en 
diensten om thuis, in de gemeenschap en 
op het werk gezond ouder te worden en zo 
de levenskwaliteit, autonomie, deelname 
aan het sociale leven, vaardigheden en de 
inzetbaarheid van ouderen te verbeteren en 
de efficiëntie in de medische en sociale 
zorgvoorziening te vergroten;

Or. en
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Motivering

Keuze en betaalbaarheid zijn voor de overgrote meerderheid van de ouderen van cruciaal 
belang, en dit zal in de toekomst steeds meer het geval zijn. Innovatieve producten voor 
ouderen worden tegenwoordig maar al te vaak ontwikkeld voor nichemarkten en richten zich 
derhalve vooral op een heel specifieke groep en/of zijn alleen verkrijgbaar tegen hoge prijzen. 
Producten en diensten die onder dit programma vallen, kunnen op ICT zijn gebaseerd, maar 
dat is niet per se het geval. Ook andere niet op ICT gebaseerde technologische diensten en 
producten kunnen bijdragen aan actief en ondersteund wonen.

Amendement 63
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 1 – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. het versnellen van de opkomst van 
innovatieve, op ICT gebaseerde producten 
en diensten om thuis, in de gemeenschap 
en op het werk gezond ouder te worden en 
zo de levenskwaliteit, autonomie, 
deelname aan het sociale leven, 
vaardigheden en de inzetbaarheid van 
ouderen te verbeteren en de efficiëntie in 
de medische en sociale zorgvoorziening te 
vergroten;

1.1. het versnellen van de opkomst van 
innovatieve, op ICT gebaseerde producten 
en diensten voor mensen met een 
handicap en om thuis, in de gemeenschap 
en op het werk gezond ouder te worden en 
zo de levenskwaliteit, autonomie, 
deelname aan het sociale leven, 
vaardigheden en de inzetbaarheid van 
ouderen te verbeteren en de efficiëntie in 
de medische en sociale zorgvoorziening te 
vergroten;

Or. ro

Amendement 64
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1 bis. het ondersteunen van de 
ontwikkeling van oplossingen die 
bijdragen aan de onafhankelijkheid en 
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het verlichten van een gevoel van sociaal 
isolement bij ouderen, waarbij de ICT-
component het menselijk contact niet zou 
mogen vervangen, maar daaraan 
complementair zou moeten zijn. In het 
kader van het programma ondersteunde, 
op ICT gebaseerde oplossingen moeten 
per definitie ook niet-ICT-elementen 
omvatten.

Or. en

Amendement 65
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 1 – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2. het garanderen en verder ontwikkelen 
van een kritische massa van activiteiten op 
het gebied van toegepast onderzoek en 
toegepaste ontwikkeling en innovatie op 
het niveau van de Unie en op het gebied 
van op ICT gebaseerde producten en 
diensten voor actief en gezond ouder 
worden;

1.2. het garanderen en verder ontwikkelen 
van een kritische massa van activiteiten op 
het gebied van toegepast onderzoek en 
toegepaste ontwikkeling en innovatie op 
het niveau van de Unie dat ook – inclusief
op ICT gebaseerde – oplossingen,
producten en diensten voor actief en 
gezond ouder worden omvat;

Or. en

Amendement 66
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 1 – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2. het garanderen en verder ontwikkelen 
van een kritische massa van activiteiten op 
het gebied van toegepast onderzoek en 
toegepaste ontwikkeling en innovatie op 

1.2. het garanderen en verder ontwikkelen 
van een kritische massa van activiteiten op 
het gebied van toegepast onderzoek en 
toegepaste ontwikkeling en innovatie op 



AM\1012277NL.doc 17/22 PE524.770v01-00

NL

het niveau van de Unie en op het gebied 
van op ICT gebaseerde producten en 
diensten voor actief en gezond ouder 
worden;

het niveau van de Unie en op het gebied 
van op ICT gebaseerde producten voor 
mensen met een handicap en diensten 
voor actief en gezond ouder worden;

Or. ro

Amendement 67
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 1 – punt 1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3. het ontwikkelen van kosteneffectieve 
oplossingen, waaronder het vaststellen van 
relevante interoperabiliteitsnormen en het 
faciliteren van de lokalisering en 
aanpassing van gemeenschappelijke 
oplossingen die verenigbaar zijn met de 
uiteenlopende sociale voorkeuren en 
regelgevingsaspecten op nationaal en 
regionaal niveau, die de persoonlijke 
levenssfeer en de waardigheid van ouderen 
eerbiedigen en, in voorkomend geval, de 
toegang tot diensten in landelijke en 
perifere gebieden vergemakkelijken en 
nuttig zijn voor andere groepen, zoals 
mensen met een beperking.

1.3. het ontwikkelen van kosteneffectieve 
oplossingen, waaronder het vaststellen van 
relevante interoperabiliteitsnormen en het 
faciliteren van de lokalisering en 
aanpassing van gemeenschappelijke 
oplossingen die verenigbaar zijn met de 
uiteenlopende sociale voorkeuren en 
regelgevingsaspecten op nationaal en 
regionaal niveau, die de persoonlijke
levenssfeer en de waardigheid van ouderen 
eerbiedigen en, in voorkomend geval, de 
toegang tot diensten in landelijke en 
perifere gebieden vergemakkelijken en 
nuttig zijn voor andere groepen, zoals 
mensen met een beperking. Om de 
toegankelijkheid te verbeteren, is het de 
bedoeling dat de verplichte toepassing van 
het "design for all"-concept de 
ontwikkeling en toepassing van producten 
zal garanderen die volledig toegankelijk 
zijn voor ouderen, mensen met een 
handicap en de bredere bevolking als 
geheel.

Or. en

Motivering

Alle door de EU gesteunde projecten voor actief en gezond ouder worden moeten de 
toepassing van het onlangs door de Europese Unie geratificeerde VN-Verdrag inzake de 
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rechten van personen met een handicap ondersteunen, en daarom moet de bevordering van 
het "design for all"-concept een absolute voorwaarde zijn om voor financiering in 
aanmerking te komen.

Amendement 68
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 1 – punt 1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3. het ontwikkelen van kosteneffectieve 
oplossingen, waaronder het vaststellen van 
relevante interoperabiliteitsnormen en het 
faciliteren van de lokalisering en 
aanpassing van gemeenschappelijke 
oplossingen die verenigbaar zijn met de 
uiteenlopende sociale voorkeuren en 
regelgevingsaspecten op nationaal en 
regionaal niveau, die de persoonlijke 
levenssfeer en de waardigheid van ouderen 
eerbiedigen en, in voorkomend geval, de 
toegang tot diensten in landelijke en 
perifere gebieden vergemakkelijken en 
nuttig zijn voor andere groepen, zoals 
mensen met een beperking.

1.3. het ontwikkelen van kosteneffectieve 
oplossingen, waaronder het vaststellen van 
relevante interoperabiliteitsnormen en het 
faciliteren van de lokalisering en 
aanpassing van gemeenschappelijke 
oplossingen die verenigbaar zijn met de 
uiteenlopende sociale voorkeuren en 
regelgevingsaspecten op nationaal en 
regionaal niveau, die de persoonlijke 
levenssfeer en de waardigheid van ouderen 
eerbiedigen, de bescherming en 
beveiliging van persoonsgegevens 
waarborgen en, in voorkomend geval, de 
toegang tot diensten in landelijke en 
perifere gebieden vergemakkelijken en 
nuttig zijn voor andere groepen, zoals 
mensen met een beperking.

Or. en

Amendement 69
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3 bis. het aldus vanaf de ontwerpfase 
waarborgen van de vertrouwelijkheid van 
persoonsgegevens met betrekking tot alle 
producten en diensten en van de hoogste 
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databeschermings- en privacyniveaus;

Or. ro

Amendement 70
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De AAL-programma waarborgt de 
effectieve bevordering van 
gendergelijkheid. 

Or. es

Amendement 71
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel I – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het AAL-programma dient 
gezondheidsinnovatie en e-
gezondheidszorg te bevorderen door het 
vergroten van de interoperabiliteit van 
patiëntenregisters en andere e-
gezondheidszorgoplossingen, bijvoorbeeld 
door gebruikmaking van "het internet der 
dingen".

Or. es

Amendement 72
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel I – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bewuste activiteiten dienen 
gericht te zijn op het consolideren en 
analyseren van verschillende methoden 
om de eindgebruiker te betrekken bij de 
ontwikkeling van empirisch onderbouwde   
richtsnoeren voor optimale praktijken;

Or. en

Amendement 73
Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel II – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij de tenuitvoerlegging van het 
AAL-programma moet rekening worden 
gehouden met situaties die het gevolg zijn 
van de digitale kloof, teneinde de 
betrokkenheid van de eindgebruikers bij 
het programma te waarborgen.

Or. es

Amendement 74
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel II – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Overeenkomstig de marktgerichte aard 
van het AAL-programma en in 
overeenstemming met de regels in 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 

6. Overeenkomstig de marktgerichte aard 
van het AAL-programma en in 
overeenstemming met de regels in 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 
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van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, stelt de 
AALA passende 
minimumprestatiedoelstellingen vast voor 
de termijn voor de besluitvorming in 
verband met subsidiëring en de termijn 
voor het uitbetalen van subsidie 
overeenkomstig de [regels voor deelname 
en] [het Financieel Reglement] en wordt er 
door de deelnemende staten gedurende de 
uitvoering van het AAL-programma 
voor gezorgd dat deze doelstellingen 
worden gehaald.

van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, stelt de 
AALA passende 
minimumprestatiedoelstellingen vast voor 
de termijn voor de besluitvorming in 
verband met subsidiëring en de termijn 
voor het uitbetalen van subsidie 
overeenkomstig de [regels voor deelname 
en] [het Financieel Reglement] en wordt er 
door de deelnemende staten gedurende de 
uitvoering van het AAL-programma 
voor gezorgd dat deze doelstellingen 
worden gehaald. Met name de termijn 
voor de besluitvorming in verband met 
subsidiëring wordt door de deelnemende 
staten aan de programmadeelnemers 
kenbaar gemaakt, en deze mag in geen 
geval meer dan 5 maanden bedragen.

Or. en

Amendement 75
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel II – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Elke deelnemende staat zal de deelname
faciliteren van organisaties die de actoren 
aan de vraagkant vertegenwoordigen.

7. Elke deelnemende staat ziet erop toe dat 
in een zo vroeg mogelijk processtadium de 
deelname wordt gewaarborgd van 
organisaties die de actoren aan de 
vraagkant vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 76
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel II – punt 14 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis. Om de effectieve en tijdige 
tenuitvoerlegging van het programma te 
waarborgen, moet de termijn voor de 
sluiting van consortiumovereenkomsten 
tussen voor financiering geselecteerde 
projectdeelnemers worden beperkt. 
Consortiumovereenkomsten tussen 
projectdeelnemers moeten binnen 
maximaal 5 maanden vanaf de datum van 
kennisgeving van de selectie worden 
ondertekend.

Or. en


