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Poprawka 44
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „Horyzont 2020” - program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
…20135(zwany dalej programem 
ramowym „Horyzot 2020”), ma zapewnić 
większe oddziaływanie na badania 
i innowacje, przyczyniając się do 
wzmocnienia partnerstwa publiczno-
prywatnego, w tym poprzez udział Unii 
w programach podejmowanych przez 
szereg państw członkowskich zgodnie 
z art. 185 Traktatu.

(2) „Horyzont 2020” - program ramowy 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
…20135(zwany dalej programem 
ramowym „Horyzont 2020”), ma zapewnić 
większe oddziaływanie na badania 
i innowacje poprzez rozwijanie 
ściślejszych synergii, zwiększanie 
koordynacji i unikanie niepotrzebnego 
podwajania programów badawczych na 
poziomie międzynarodowym, krajowym 
i regionalnym. Partnerstwa publiczno-
prywatne, w tym udział Unii 
w programach podejmowanych przez 
szereg państw członkowskich zgodnie 
z art. 185 Traktatu, powinny przyczynić się 
do zrealizowania tych celów, spełnienia 
warunków określonych w rozporządzeniu, 
w szczególności w art. 20, a także w pełni 
spełnić wymogi zasad określonych 
w programie „Horyzont 2020”.

__________________ __________________
5 Dz.U. … [PR „H2020”] 5 Dz.U. … [PR „H2020”]

Or. en

Uzasadnienie

Dodany tekst podkreśla wagę zasad uzgodnionych podczas negocjacji dotyczących programu 
„Horyzont 2020” na temat partnerstwa publiczno-publicznego oraz to, co powinny one ze 
sobą wnosić. 
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Poprawka 45
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Mając na uwadze, że ogólnym celem 
programu „Horyzont 2020” jest 
uproszczenie i harmonizacja 
finansowania badań i innowacji na 
poziomie europejskim, czas trwania 
wszystkich partnerstw publiczno-
publicznych finansowanych w ramach 
programu „Horyzont 2020” powinien być 
dostosowany do czasu trwania programu 
ramowego, by uniknąć w przyszłości 
równoległego obowiązywania różnych 
zbiorów zasad oraz związanego z nimi 
dodatkowego ciężaru administracyjnego 
obarczającego uczestników.

Or. en

Poprawka46
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) W UE około 20 mln osób 
zatrudnionych jest w tak zwanych 
„białych zawodach”, w sektorze służby 
zdrowia oraz usług społecznych. Szacuje 
się, że w nadchodzących latach liczba ta 
powiększy się z powodu starzenia się 
populacji. W ww. sektorze, wymagającym 
ogromnej dyskrecji, wykształcenie 
i uprawnienia powinny być priorytetem. 
W związku z tym, należy precyzyjniej 
ocenić potrzebę wspierania „białych 
zawodów” i inwestowania w nowoczesne 
umiejętności, jak choćby korzystanie 
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z technologii informacyjnych.

Or. es

Poprawka 47
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Z ustaleń przyjętych w ramach 
europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu 
ustanowionego w ramach Unii innowacji 
wynika, że rozwiązania ICT mają odegrać 
istotną rolę w realizacji jego celu 
zakładającego przedłużenie długości 
zdrowego życia o dwa lata do 2020 r., jak 
również poprawę jakości życia obywateli 
oraz zwiększenie wydajności systemów 
opieki w Unii. W jego strategicznym planie 
wdrażania określono priorytety w zakresie 
przyśpieszenia i zwiększenia skali 
innowacji na rzecz aktywnego życia 
w dobrym zdrowiu w całej Unii w trzech 
dziedzinach: profilaktyka i promocja 
zdrowia, opieka i leczenie oraz niezależne
życie i włączenie społeczne.

(9) Z ustaleń przyjętych w ramach 
europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu 
ustanowionego w ramach Unii wynika, że 
innowacyjne rozwiązania uwzględniające 
produkty i usługi z zakresu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych mają 
odegrać istotną rolę w realizacji jego celu 
zakładającego przedłużenie długości 
zdrowego życia o dwa lata do 2020 r., jak 
również poprawę jakości życia obywateli 
oraz zwiększenie wydajności systemów 
opieki w Unii. W jego strategicznym planie 
wdrażania określono priorytety w zakresie 
przyśpieszenia i zwiększenia skali 
innowacji na rzecz aktywnego życia 
w dobrym zdrowiu w całej Unii w trzech 
dziedzinach: profilaktyka i promocja 
zdrowia, opieka i leczenie oraz niezależne 
życie i włączenie społeczne.

Or. en

Poprawka 48
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Program badawczo-rozwojowy na 
rzecz pomocy osobom starszym 
w prowadzeniu aktywnego trybu życia 
(zwany dalej „programem AAL”) 
powinien opierać się na osiągnięciach 
poprzedniego programu. Równocześnie
należy zaradzić w nim niedociągnięciom 
poprzedniego programu, zachęcając 
użytkowników do większego udziału 
w projektach oraz zapewniając 
sprawniejszą realizację programu.

(10) Program badawczo-rozwojowy na 
rzecz pomocy osobom starszym 
w prowadzeniu aktywnego trybu życia 
(zwany dalej „programem AAL”) 
powinien opierać się na osiągnięciach 
poprzedniego programu. Równocześnie 
należy zaradzić w nim niedociągnięciom 
poprzedniego programu, zachęcając 
użytkowników do większego udziału 
w projektach począwszy od wczesnych 
etapów tych przedsięwzięć oraz 
zapewniając sprawniejszą realizację 
programu.

Or. en

Poprawka 49
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Zgodnie z celem określającym 
udział MŚP w działaniach pośrednich 
programu ramowego „Horyzont 2020”, 
20% budżetu przeznaczonego na te cele 
powinno pochodzić z programu AAL.

Or. en

Poprawka 50
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zagwarantować, że 
zobowiązaniom finansowym Unii 
odpowiadać będą odpowiednie 
zobowiązania państw uczestniczących, 
wkład finansowy Unii powinien zależeć od 
formalnych zobowiązań państw 
uczestniczących przed uruchomieniem 
programu AAL i wypełnienia tychże 
zobowiązań. Wkład państw 
uczestniczących do programu AAL 
powinien obejmować koszty 
administracyjne poniesione na poziomie 
krajowym na skuteczną obsługę programu.

(13) Aby zagwarantować, że 
zobowiązaniom finansowym Unii 
odpowiadać będą odpowiednie 
zobowiązania państw uczestniczących, 
wkład finansowy Unii powinien zależeć od 
formalnych zobowiązań państw 
uczestniczących przed uruchomieniem 
programu AAL i wypełnienia tychże 
zobowiązań. Wkład państw 
uczestniczących do programu AAL 
powinien obejmować koszty 
administracyjne poniesione na poziomie 
krajowym na skuteczną obsługę programu. 
Jeżeli dane państwo zamierza uczestniczyć 
w rocznym programie prac, udział 
w programie AAL w charakterze państwa 
uczestniczącego powinien zależeć od jego 
minimalnego wkładu finansowego.

Or. en

Poprawka 51
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Udział w działaniach pośrednich 
finansowanych z programu AAL podlega 
przepisom rozporządzenia (UE) nr …/2013 
ustanawiającego zasady uczestnictwa 
i upowszechniania dla programu 
„Horyzont 2020”- programu ramowego 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020)15. Jednakże ze względu na 
szczególne potrzeby operacyjne programu 
AAL, należy wprowadzić odstępstwa od 
tego rozporządzenia, zgodnie z art. 1 ust. 3 
tego rozporządzenia. 

(18) Udział w działaniach pośrednich 
finansowanych z programu AAL podlega 
przepisom rozporządzenia (UE) nr …/2013 
ustanawiającego zasady uczestnictwa 
i upowszechniania dla programu 
„Horyzont 2020”- programu ramowego 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020)15. Jednakże ze względu na 
szczególne potrzeby operacyjne programu 
AAL, należy wprowadzić odstępstwa od 
tego rozporządzenia, zgodnie z art. 1 ust. 3 
tego rozporządzenia. Ponadto konieczne 
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jest ograniczenie fragmentacji 
i niewystarczającej koordynacji 
poszczególnych instrumentów 
finansowych, zredukowanie zasad 
kwalifikowalności i systemu zwrotów, 
które stanowią przeszkodę na drodze do 
innowacji.

__________________ __________________
15 Dz.U. L …, …, S. … [PR „H2020”]. 15 Dz.U. L …, …, S. … [PR „H2020”].

Or. en

Poprawka 52
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Szczególne odstępstwa od 
rozporządzenia (UE) nr …/2013 [H2020 
RfP] konieczne są ze względu na to, że 
program AAL ma być zbliżony do 
programu rynkowego, w którym łączy się 
wiele różnych strumieni finansowania 
krajowego (takich jak badawczo-
innowacyjne, zdrowotne i sektorowe 
programy finansowania). Te programy 
krajowe mają ze swej natury odmienne 
zasady uczestnictwa i nie można 
oczekiwać, by były one w pełni zgodne 
z rozporządzeniem (UE) nr …/2013 
[zasady uczestnictwa w programie 
„Horyzont 2020”]. Poza tym program AAL 
skierowany jest przede wszystkim dla
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
organizacji użytkowników 
nieuczestniczących zwykle w unijnych 
działaniach badawczo-innowacyjnych. Aby 
ułatwić uczestnictwo tym 
przedsiębiorstwom i organizacjom, wkład 
finansowy Unii wnoszony jest zgodnie 
z dobrze znanymi im zasadami ich 

(19) Szczególne odstępstwa od 
rozporządzenia (UE) nr …/2013 [PR 
„H2020”] konieczne są ze względu na to, 
że program AAL ma być zbliżony do 
programu rynkowego, w którym łączy się 
wiele różnych strumieni finansowania 
krajowego (takich jak badawczo-
innowacyjne, zdrowotne i sektorowe 
programy finansowania). Te programy 
krajowe mają ze swej natury odmienne 
zasady uczestnictwa i nie można 
oczekiwać, by były one natychmiast
w pełni zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 
…/2013 [zasady uczestnictwa w programie 
„Horyzont 2020”]. Jednakże program 
AAL powinien zapewnić środki, dzięki 
którym będzie możliwe zaradzenie 
złożoności pochodzącej z odmiennych 
kwalifikowalności charakteryzujących 
poszczególne kraje, a także zaradzenie 
konsekwencjom jakie wywierają one na 
wdrażanie i uczestnictwo. Poza tym 
program AAL skierowany jest przede 
wszystkim do małych i średnich 
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krajowych programów finansowania i jest 
przekazywany w drodze pojedynczej 
dotacji łączącej finansowanie ze strony 
Unii z odpowiednim finansowaniem 
krajowym. 

przedsiębiorstw oraz organizacji 
użytkowników nieuczestniczących zwykle 
w unijnych działaniach badawczo-
innowacyjnych. Aby ułatwić uczestnictwo 
tym przedsiębiorstwom i organizacjom, 
wkład finansowy Unii powinien być
wnoszony zgodnie z dobrze znanymi im 
zasadami i jest przekazywany w drodze 
pojedynczej dotacji łączącej finansowanie 
ze strony Unii z odpowiednim 
finansowaniem krajowym.

Or. en

Poprawka 53
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a) Działania przewidziane 
w programie AAL powinny przyczynić się 
do wzmocnienia europejskich systemów 
służby zdrowia oraz ich zasięgu, ponieważ 
stanowią one kluczowy mechanizm 
utrzymujący dobrobyt społeczny 
i redukujący nierówności w zakresie 
pomocy różnym regionom i grupom ludzi. 
Nierówności te niepokojąco wzrastają 
z powodu obecnego kryzysu 
gospodarczego i społecznego.

Or. es

Poprawka 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Maksymalny wkład finansowy Unii do 
programu AAL na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych wynosi 
175 000 000 EUR. Wkład zostanie 
wypłacony ze środków budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przydzielonych na 
odpowiednie części specjalnego programu 
wdrażającego program ramowy „Horyzont 
2020” ustanowionego decyzją .../2013/UE, 
zgodnie z art. 58 ust. 1 ppkt (vi) oraz art. 
60 i 61 rozporządzenia (EU, Euratom) nr 
966/2012.

1. Maksymalny wkład finansowy Unii do 
programu AAL na pokrycie kosztów 
administracyjnych i operacyjnych wynosi 
153 125 000 EUR. Wkład zostanie 
wypłacony ze środków budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej przydzielonych na 
odpowiednie części specjalnego programu 
wdrażającego program ramowy „Horyzont 
2020” ustanowionego decyzją .../2013/UE, 
zgodnie z art. 58 ust. 1 ppkt (vi) oraz art. 
60 i 61 rozporządzenia (EU, Euratom) nr 
966/2012.

Or. en

Uzasadnienie

W konsekwencji ogólnej redukcji puli środków finansowych przeznaczonych na program 
„Horyzont 2020” w ramach wieloletnich ram finansowych, budżet partnerstw publiczno-
publicznych oraz publiczno-prywatnych powinien być zmniejszony o 12,5%. Celem tej 
operacji jest dbanie o wątłą równowagę między finansowaniem badań opartych na 
współpracy a finansowaniem partnerstw.

Poprawka 55
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dowiedzenia przez państwa 
uczestniczące, że program AAL został 
ustanowiony zgodnie z celami 
i priorytetami badawczymi ustanowionymi 
w programie ramowym „Horyzont 2020”;

Or. en

Uzasadnienie

Dodany tekst podkreśla, że działania partnerstw publiczno-publicznych powinny być spójne 
z priorytetami badawczymi określonymi w programie ramowym „Horyzont 2020”.
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Poprawka 56
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) dowiedzenia przez państwa 
uczestniczące, że program AAL został 
ustanowiony zgodnie z ogólnymi zasadami 
rządzącymi programem ramowym 
„Horyzont 2020”;

Or. en

Uzasadnienie

Dodany tekst podkreśla wagę przyłączenia partnerstw publiczno-publicznych do podmiotów 
podlegających ogólnym zasadom programu ramowego „Horyzont 2020”, takich jak 
powszechny dostęp, równość płci i niedyskryminacja, które zostały uzgodnione podczas 
negocjacji dotyczących programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 57
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) dowiedzenia przez państwa 
uczestniczące, że program AAL został 
ustanowiony zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 20 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
…/2013 z dnia … 2013 ustanawiającego 
program „Horyzont 2020”;

Or. en

Uzasadnienie

Dodany tekst podkreśla wagę zasad uzgodnionych podczas negocjacji dotyczących programu 
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„Horyzont 2020” na temat partnerstwa publiczno-publicznego oraz to, co powinny one ze 
sobą wnosić.

Poprawka 58
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 16 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr …/2013 [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”] umowy 
w sprawie dotacji zawierane 
z uczestnikami podpisywane są przez 
wyznaczoną krajową agencję zarządzającą 
programem.

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 16 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr …/2013 [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”] umowy 
w sprawie dotacji zawierane 
z uczestnikami podpisywane są przez 
wyznaczoną krajową agencję zarządzającą 
programem. Czas mijający do zawarcia 
umowy podawany jest do wiadomości 
publicznej i ogranicza się go do 
5 miesięcy.

Or. en

Poprawka 59
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zgodnie z zasadami przejrzystości 
i niedyskryminacji ustanowionymi w art. 
60 ust. 1 i 128 ust. 1 rozporządzenia (UE, 
Euratom) nr 966/2012, zaproszenia do 
składania wniosków publikowane przez 
AAL powinny znaleźć się na portalu 
uczestnika na stronie internetowej 
programu „Horyzont 2020”.

Or. en
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Uzasadnienie

Instytucje uczestniczące w negocjacjach trójstronnych dotyczących programu „Horyzont 
2020” ustaliły, że należy kłaść nacisk na większą spójność zaproszeń do składania wniosków 
finansowanych w ramach programu. W tym celu Komisja zobowiązała się umieszczać na 
portalu uczestnika programu „Horyzont 2020” zaproszenia publikowane przez partnerstwa 
publiczno-prywatne oraz publiczno-publiczne. Poprawka ta ma na celu przekształcenie 
nieoficjalnego obowiązku w wymóg formalny, co zapewni wnioskodawcom łatwy dostęp do 
informacji.

Poprawka 60
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę okresową programu 
AAL. Komisja sporządzi sprawozdanie 
z oceny zawierające wnioski z oceny 
i uwagi Komisji. Do dnia 30 czerwca 2018 
r. Komisja przedłoży sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę okresową programu 
AAL. Komisja sporządzi sprawozdanie 
z oceny zawierające wnioski z oceny 
i uwagi Komisji. Do dnia 30 czerwca 2018 
r. Komisja przedłoży sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Program AAL jest częścią programu 
„Horyzont 2020”, dlatego jego ocena 
okresowa sporządzana jest wraz z oceną 
okresową programu „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 61
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Komisja zobowiązana jest przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie roczne z zaobserwowanych 
postępów w zakresie programu AAL. 
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Wspomniane sprawozdanie musi zawierać 
szczegółowe informacje dotyczące 
wykonania założeń programu, 
w szczególności liczbę wniosków 
zakwalifikowanych do finansowania, 
rodzaj uczestników, włączone do 
programu MŚP oraz statystyki dotyczące 
poszczególnych krajów.

Or. es

Poprawka 62
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. przyśpieszeniu powstawania 
innowacyjnych produktów, usług 
i systemów opartych na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych 
pomagających w aktywnym starzeniu się 
w dobrym zdrowiu w domu, w swojej 
lokalnej społeczności i w pracy, wpływając 
w ten sposób na poprawę jakości życia 
oraz na zwiększenie samodzielności, 
udziału w życiu społecznym, umiejętności 
i szans zatrudnienia osób starszych, a także 
zwiększając efektywność świadczenia 
usług opieki zdrowotnej i socjalnej;

1.1 przyśpieszeniu powstawania 
odpowiednich, przystępnych cenowo,
innowacyjnych rozwiązań 
zintegrowanych, produktów i usług 
i systemów opartych na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych 
pomagających w aktywnym starzeniu się 
w dobrym zdrowiu w domu, w swojej 
lokalnej społeczności i w pracy, wpływając 
w ten sposób na poprawę jakości życia 
oraz na zwiększenie samodzielności, 
udziału w życiu społecznym, umiejętności 
i szans zatrudnienia osób starszych, a także 
zwiększając efektywność świadczenia 
usług opieki zdrowotnej i socjalnej;

Or. en

Uzasadnienie

Wybór i przystępność cenowa to dla znacznej większości osób starszych kluczowy aspekt, 
a w przyszłości zjawisko to będzie się nasilać. Obecnie produkty innowacyjne dla starszych 
osób zbyt często związane są z rynkiem niszowym, a co za tym idzie skierowane są do 
znacznie zawężonej grupy odbiorców i/lub dostępne są jedynie w bardzo wysokich cenach. 
Program nie obejmuje wyłącznie produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-
komunikacyjnych. Inne usługi i produkty, które nie opierają się na technologiach 
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informacyjno-komunikacyjnych, mogą przyczynić się do pomocy osobom starszym 
w prowadzeniu aktywnego trybu życia;

Poprawka 63
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek w sprawie decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. przyśpieszeniu powstawania 
innowacyjnych produktów, usług 
i systemów opartych na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych 
pomagających w aktywnym starzeniu się 
w dobrym zdrowiu w domu, w swojej 
lokalnej społeczności i w pracy, wpływając 
w ten sposób na poprawę jakości życia 
oraz na zwiększenie samodzielności, 
udziału w życiu społecznym, umiejętności 
i szans zatrudnienia osób starszych, a także 
zwiększając efektywność świadczenia 
usług opieki zdrowotnej i socjalnej;

1.1. przyśpieszeniu powstawania 
innowacyjnych produktów, usług 
i systemów opartych na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych 
pomagających osobom niepełnosprawnym 
oraz w aktywnym starzeniu się w dobrym 
zdrowiu w domu, w swojej lokalnej 
społeczności i w pracy, wpływając w ten 
sposób na poprawę jakości życia oraz na 
zwiększenie samodzielności, udziału 
w życiu społecznym, umiejętności i szans 
zatrudnienia osób starszych, a także 
zwiększając efektywność świadczenia 
usług opieki zdrowotnej i socjalnej;

Or. ro

Poprawka 64
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1a. wspieraniu rozwoju rozwiązań, które 
przyczyniają się do niezależności osób 
starszych i łagodzą ich poczucie izolacji 
od społeczeństwa, przy czym technologie 
informacyjno-komunikacyjne nie 
powinny całkowicie zastępować kontaktu 
ludzkiego, tylko być elementem 
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uzupełniającym. W rozwiązaniach 
opartych na technologiach informacyjno-
komunikacyjnych objętych programem 
należy uwzględnić elementy, których 
projekty nie wiążą się z wykorzystaniem 
wspomnianych technologii.

Or. en

Poprawka 65
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. utrzymaniu i dalszemu zwiększaniu 
krytycznej masy stosowanych badań, prac 
rozwojowych i innowacji na poziomie Unii 
w obszarach produktów i usług opartych
na technologiach informacyjno-
komunikacyjnych i służących aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu;

1.2. utrzymaniu i dalszemu zwiększaniu 
krytycznej masy stosowanych badań, prac 
rozwojowych i innowacji na poziomie Unii 
obejmujących rozwiązania, produkty 
i usługi – również te oparte na 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych– służące aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 66
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek w sprawie decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. utrzymaniu i dalszemu zwiększaniu
krytycznej masy stosowanych badań, prac 
rozwojowych i innowacji na poziomie Unii 
w obszarach produktów i usług opartych na 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych i służących aktywnemu 

1.2. utrzymaniu i dalszemu zwiększaniu
krytycznej masy stosowanych badań 
naukowych, prac rozwojowych i innowacji 
na poziomie Unii w obszarach produktów 
i usług opartych na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych 
i służących osobom niepełnosprawnym 
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starzeniu się w dobrym zdrowiu; oraz aktywnemu starzeniu się w dobrym 
zdrowiu;

Or. ro

Poprawka 67
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3. opracowaniu efektywnych kosztowo 
rozwiązań, w tym ustanowieniu 
odpowiednich norm w zakresie 
interoperacyjności oraz ułatwieniu 
lokalizacji i dostosowania wspólnych 
rozwiązań, odpowiadających różnym 
preferencjom społecznym i aspektom 
regulacyjnym na szczeblu krajowym 
i regionalnym, respektujących prywatność 
i godność osób starszych oraz, 
w odpowiednich przypadkach, 
wspierających dostęp do usług na 
obszarach wiejskich i oddalonych lub 
przynoszących korzyści innym osobom, 
takim jak osoby niepełnosprawne.

1.3. opracowaniu efektywnych kosztowo 
rozwiązań, w tym ustanowieniu 
odpowiednich norm w zakresie 
interoperacyjności oraz ułatwieniu 
lokalizacji i dostosowania wspólnych 
rozwiązań, odpowiadających różnym 
preferencjom społecznym i aspektom 
regulacyjnym na szczeblu krajowym 
i regionalnym, respektujących prywatność 
i godność osób starszych oraz, 
w odpowiednich przypadkach, 
wspierających dostęp do usług na 
obszarach wiejskich i oddalonych lub 
przynoszących korzyści innym osobom, 
takim jak osoby niepełnosprawne.W celu 
zwiększenia dostępności wprowadza się 
obowiązek wdrażania koncepcji 
projektowania dla wszystkich, co ma 
zapewnić rozwój i rozpowszechnianie 
produktów w pełni dostępnych dla osób 
starszych, niepełnosprawnych i dla 
szerszej grupy odbiorców w kontekście 
ogółu populacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie projekty dotyczące aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu wspierane przez UE 
powinny promować wprowadzanie w życie Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych ratyfikowanej niedawno przez Unię Europejską, a zatem powinny szerzyć 
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koncepcję projektowania dla wszystkich, która powinna stać się warunkiem wstępnym 
finansowania projektów.

Poprawka 68
Christian Ehler

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I –I punkt 1 – podpunkt 1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3. opracowaniu efektywnych kosztowo 
rozwiązań, w tym ustanowieniu 
odpowiednich norm w zakresie 
interoperacyjności oraz ułatwieniu 
lokalizacji i dostosowania wspólnych 
rozwiązań, odpowiadających różnym 
preferencjom społecznym i aspektom 
regulacyjnym na szczeblu krajowym 
i regionalnym, respektujących prywatność 
i godność osób starszych oraz, w 
odpowiednich przypadkach, wspierających 
dostęp do usług na obszarach wiejskich 
i oddalonych lub przynoszących korzyści 
innym osobom, takim jak osoby 
niepełnosprawne.

1.3. opracowaniu efektywnych kosztowo 
rozwiązań, w tym ustanowieniu 
odpowiednich norm w zakresie 
interoperacyjności oraz ułatwieniu 
lokalizacji i dostosowania wspólnych 
rozwiązań, odpowiadających różnym 
preferencjom społecznym i aspektom 
regulacyjnym na szczeblu krajowym 
i regionalnym, respektujących prywatność 
i godność osób starszych, zapewniających 
ochronę i bezpieczeństwo danych 
osobowych oraz, w odpowiednich 
przypadkach, wspierających dostęp do 
usług na obszarach wiejskich i oddalonych 
lub przynoszących korzyści innym 
osobom, takim jak osoby niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 69
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek w sprawie decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3a. dążeniu do tego, by wszystkie 
produkty i usługi zapewniały poufność 
danych osobowych, zapewniając 
najwyższy poziom ochrony danych 
i ochrony życia prywatnego już w fazie 
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projektowej;

Or. ro

Poprawka 70
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Program AAL ma zapewnić skuteczne 
przestrzeganie zasad równości płci.

Or. es

Poprawka 71
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część I – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Program AAL ma wspierać innowacje 
w służbie zdrowia oraz e-zdrowie, 
zwiększając interoperacyjność kart 
pacjentów i innych instrumentów e-
zdrowia, jak te, które wykorzystywane są 
w ramach internetu przedmiotów (IoT).

Or. es

Poprawka 72
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część I – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Działania powinny skupiać się na 
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analizie i konsolidacji różnych metod 
angażowania użytkownika końcowego, 
w celu rozwoju wytycznych opartych na 
najskuteczniejszej praktyce i dowodach;

Or. en

Poprawka 73
Maria Badia i Cutchet

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część II – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Realizując założenia programu AAL 
należy uwzględnić sytuacje wynikające 
z przepaści cyfrowej, aby zapewnić 
użytkownikom końcowym udział 
w programie.

Or. es

Poprawka 74
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część II – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zgodnie z charakterem programu AAL, 
w którym uwzględnia się potrzeby rynku, 
oraz przepisami ustanowionymi 
w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
AALA ustanawia odpowiednie minimalne 
cele w zakresie czasu mijającego do 
udzielenia dotacji i dokonania płatności, 
zgodnie z [zasadami uczestnictwa oraz] 
[rozporządzeniem finansowym] oraz 
zapewnia, by państwa uczestniczące 

6. Zgodnie z charakterem programu AAL, 
w którym uwzględnia się potrzeby rynku, 
oraz przepisami ustanowionymi 
w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
AALA ustanawia odpowiednie minimalne 
cele w zakresie czasu mijającego do 
udzielenia dotacji i dokonania płatności, 
zgodnie z [zasadami uczestnictwa oraz] 
[rozporządzeniem finansowym] oraz 
zapewnia, by państwa uczestniczące 
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realizowały te cele w toku wdrażania 
programu AAL.

realizowały te cele w toku wdrażania 
programu AAL. Szczególnie istotny jest 
czas mijający do udzielenia dotacji. 
Zostaje on ogłoszony uczestnikom 
programu przez państwa uczestniczące 
i w żadnym wypadku nie przekracza 
5 miesięcy.

Or. en

Poprawka 75
Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część II – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Każde państwo uczestniczące ułatwia
udział organizacji reprezentujących 
podmioty po stronie popytu.

7. Każde państwo uczestniczące zapewnia 
udział organizacji reprezentujących 
podmioty po stronie popytu na możliwie 
najwcześniejszym etapie procesu.

Or. en

Poprawka 76
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część II – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a. Aby zapewnić skuteczne wdrożenie 
programu w wyznaczonym terminie 
ogranicza się czas przeznaczony na 
ustanowienie umowy konsorcjum między 
uczestnikami projektu zakwalifikowanymi 
do otrzymania dotacji. Umowy 
konsorcjum ustanawiane między 
uczestnikami projektu podpisywane są po 
upływie co najwyżej 5 miesięcy od daty 
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zawiadomienia o zakwalifikowaniu. 

Or. en


