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Alteração 44
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O programa Horizonte 2020 — o 
programa-quadro de investigação e inovação 
(2014-2020) (a seguir designado por 
«Programa-Quadro Horizonte 2020»), instituído 
pelo Regulamento (UE) n.º.../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de... de 
20135 tem por objetivo conseguir um maior 
impacto na investigação e inovação, 
contribuindo para o reforço das parcerias 
público-públicas, nomeadamente através da
participação da União em programas executados 
por vários Estados-Membros, em conformidade 
com o artigo 185.º do Tratado.

(2) O programa Horizonte 2020 — o 
programa-quadro de investigação e inovação 
(2014-2020) (a seguir designado por 
«Programa-Quadro Horizonte 2020»), instituído 
pelo Regulamento (UE) n.º.../2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de... de 
20135 tem por objetivo conseguir um maior
impacto na investigação e inovação, reforçando 
as sinergias e a coordenação e evitando 
duplicações desnecessárias com programas de 
investigação internacionais, nacionais e 
regionais. As parcerias público-públicas, 
nomeadamente com a participação da União em 
programas executados por vários 
Estados-Membros, em conformidade com o 
artigo 185.º do Tratado, devem alcançar estes 
objetivos, satisfazer as condições especificadas 
no regulamento, em particular no artigo 20.º, e 
ser plenamente conformes com os princípios 
gerais aplicáveis ao Horizonte 2020.

__________________ __________________
5 JO... [PQ H2020] 5 JO... [PQ H2020]

Or. en

Justificação

O acréscimo destes trechos sublinha a importância dos princípios acordados durante as 
negociações do Regulamento do Programa-Quadro Horizonte 2020 relativamente às 
parcerias público-públicas (P2P) e aos resultados que devem produzir.

Alteração 45
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) Tendo em vista o objetivo global do 
Programa-Quadro Horizonte 2020 de 
uma maior simplificação e harmonização 
das estruturas de financiamento da 
investigação e inovação a nível europeu, 
importa alinhar a vigência de todas as 
parcerias público-públicas financiadas ao 
abrigo do Horizonte 2020 à vigência do 
Programa-Quadro, a fim de evitar a 
existência em paralelo de diferentes 
conjuntos de regras, assim como encargos 
administrativos adicionais associados 
para os participantes;

Or. en

Alteração 46
Maria Badia i Cutchet

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Em toda a União Europeia, cerca 
de 20 milhões de pessoas ocupam 
«trabalhos brancos» nos setores da saúde 
e dos serviços sociais, número que deverá 
aumentar nos próximos anos devido ao 
envelhecimento da população. A 
formação contínua e a aprendizagem ao 
longo da vida devem ser uma prioridade 
fundamental neste setor sensível. 
Torna-se, pois, necessário abordar com 
maior rigor a necessidade de empregos 
brancos e de investir em capacidades 
modernas, como a utilização das 
tecnologias da informação.

Or. es
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Alteração 47
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) No quadro da Parceria Europeia de 
Inovação para um Envelhecimento Ativo e 
Saudável («EIP AHA»), criada no âmbito 
da iniciativa «União da Inovação», as 
soluções TIC deverão desempenhar um 
papel importante no cumprimento dos seus 
objetivos de garantir mais dois anos de 
vida saudável no horizonte de 2020, 
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 
e melhorar a eficiência dos sistemas de 
saúde na União. O plano estratégico de 
execução da Parceria define as prioridades 
para acelerar e intensificar a inovação no 
domínio do envelhecimento ativo e 
saudável em toda a União, em três 
domínios: prevenção das doenças e 
promoção da saúde, cuidados de saúde e 
tratamentos e vida autónoma e inclusão 
social.

(9) No quadro da Parceria Europeia de 
Inovação para um Envelhecimento Ativo e 
Saudável («EIP AHA»), criada no âmbito 
da iniciativa «União da Inovação», as 
soluções inovadoras, incluindo produtos e 
serviços que integrem TIC, deverão 
desempenhar um papel importante no 
cumprimento dos seus objetivos de garantir 
mais dois anos de vida saudável no 
horizonte de 2020, melhorar a qualidade de 
vida dos cidadãos e melhorar a eficiência 
dos sistemas de saúde na União. O plano 
estratégico de execução da Parceria define 
as prioridades para acelerar e intensificar a 
inovação no domínio do envelhecimento 
ativo e saudável em toda a União, em três 
domínios: prevenção das doenças e 
promoção da saúde, cuidados de saúde e 
tratamentos e vida autónoma e inclusão 
social.

Or. en

Alteração 48
Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O programa de investigação e 
desenvolvimento «Envelhecimento ativo, 
vida autónoma e assistida» (a seguir 
designado por «programa AAL») deverá 
tirar partido das realizações do programa 
anterior e corrigir as suas insuficiências, 

(10) O programa de investigação e 
desenvolvimento «Envelhecimento ativo, 
vida autónoma e assistida» (a seguir 
designado por «programa AAL») deverá 
tirar partido das realizações do programa 
anterior e corrigir as suas insuficiências, 
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encorajando uma maior participação dos 
utilizadores nos projetos e agilizando a sua 
execução.

encorajando uma maior participação dos 
utilizadores nos projetos desde uma fase 
precoce e agilizando a sua execução.

Or. en

Alteração 49
Christian Ehler

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Em conformidade com a meta 
quantitativa relativa à participação das 
PME em ações indiretas do Programa-
Quadro Horizonte 2020, o programa AAL 
deve visar atribuir 20 % do seu orçamento 
previsto para ações indiretas às PME;

Or. en

Alteração 50
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para garantir que o compromisso 
financeiro da União seja igualado pelos 
Estados participantes, a contribuição 
financeira da União deverá ser objeto de 
compromissos formais dos Estados 
participantes antes do lançamento do 
programa AAL e do seu cumprimento. A 
contribuição dos Estados participantes para 
o programa AAL deverá incluir os custos 
administrativos incorridos a nível nacional 
com o funcionamento efetivo do programa.

(13) Para garantir que o compromisso 
financeiro da União seja igualado pelos 
Estados participantes, a contribuição 
financeira da União deverá ser objeto de 
compromissos formais dos Estados 
participantes antes do lançamento do 
programa AAL e do seu cumprimento. A 
contribuição dos Estados participantes para 
o programa AAL deverá incluir os custos 
administrativos incorridos a nível nacional 
com o funcionamento efetivo do programa. 
A participação dos Estados participantes 
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no programa conjunto AAL deve estar 
sujeita a um contributo financeiro 
mínimo caso o país pretenda participar no 
programa de trabalho anual.

Or. en

Alteração 51
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A participação em ações indiretas 
financiadas pelo programa AAL deve 
cumprir o disposto no Regulamento (UE) 
n.º.../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de... de 2013, que estabelece as 
regras de participação e difusão relativas 
ao «Horizonte 2020 — o programa-quadro 
de investigação e inovação (2014-2020)»15. 
No entanto, devido às necessidades 
operacionais específicas do programa 
AAL, é necessário prever derrogações 
desse regulamento em conformidade com o 
seu artigo 1.º, n.º 3.

(18) A participação em ações indiretas 
financiadas pelo programa AAL deve 
cumprir o disposto no Regulamento (UE) 
n.º.../2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de... de 2013, que estabelece as 
regras de participação e difusão relativas 
ao «Horizonte 2020 — o programa-quadro 
de investigação e inovação (2014-2020)»15. 
No entanto, devido às necessidades 
operacionais específicas do programa 
AAL, é necessário prever derrogações 
desse regulamento em conformidade com o 
seu artigo 1.º, n.º 3. É igualmente 
necessário reduzir a fragmentação e a 
coordenação insuficiente dos vários 
instrumentos financeiros, das regras de 
elegibilidade e do sistema de reembolso 
que funcionam como uma barreira à 
inovação.

__________________ __________________
15 JO L …de …, p. … [PQ H2020] 15 JO L …de …, p. … [PQ H2020]

Or. en

Alteração 52
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de decisão
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) São necessárias derrogações 
específicas ao Regulamento (UE) n.º… / 
2013 [PQ H2020], dado que o programa 
AAL pretende ser um programa de 
inovação próximo do mercado, que 
congrega muitos fluxos diferentes de 
financiamento nacionais (como os de 
programas de financiamento da 
investigação e inovação, da saúde e da 
indústria). Estes programas nacionais têm, 
pela sua natureza, diferentes regras de 
participação, não sendo de esperar que 
estejam completamente harmonizadas com 
o Regulamento (UE) n.º …/2013 [Regras 
de participação do programa Horizonte 
2020]. Além disso, o programa AAL tem 
como alvo especial as pequenas e médias 
empresas e as organizações de utilizadores, 
que normalmente não participam nas 
atividades de investigação e inovação da 
União. Para facilitar a participação dessas 
empresas e organizações, a contribuição 
financeira da União deve ser concedida em 
conformidade com as regras bem 
conhecidas dos respetivos programas de 
financiamento nacionais e materializada 
numa única subvenção, que combine o 
financiamento da União com o 
correspondente financiamento nacional.

(19) São necessárias derrogações 
específicas ao Regulamento (UE) n.º… / 
2013 [PQ H2020], dado que o programa 
AAL pretende ser um programa de 
inovação próximo do mercado, que 
congrega muitos fluxos diferentes de 
financiamento nacionais (como os de 
programas de financiamento da 
investigação e inovação, da saúde e da 
indústria). Estes programas nacionais têm, 
pela sua natureza, diferentes regras de 
participação, não sendo de esperar que
estejam de imediato completamente 
harmonizadas com o Regulamento (UE) 
n.º …/2013 [Regras de participação do 
programa Horizonte 2020]. Contudo, o 
programa AAL também deve dar resposta 
à complexidade proveniente das regras de 
elegibilidade nacionais e financeiras dos 
vários países, bem como aos seus efeitos 
na execução e participação. Além disso, o 
programa AAL tem como alvo especial as 
pequenas e médias empresas e as 
organizações de utilizadores, que 
normalmente não participam nas atividades 
de investigação e inovação da União. Para 
facilitar a participação dessas empresas e 
organizações, a contribuição financeira da 
União deve ser concedida em 
conformidade com as regras bem 
conhecidas e materializada numa única 
subvenção, que combine o financiamento 
da União com o correspondente 
financiamento nacional.

Or. en

Alteração 53
Maria Badia i Cutchet
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Proposta de decisão
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) As ações previstas no programa 
AAL devem contribuir para reforçar os 
sistemas de saúde europeus e a cobertura 
sanitária, já que constituem um 
mecanismo crucial para preservar o 
bem-estar social e reduzir as 
desigualdades relacionadas com a ajuda 
entre regiões e estratos da população, que 
estão a aumentar de forma preocupante 
devido à atual crise económica e social.

Or. es

Alteração 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição financeira máxima da 
União para o programa AAL, destinada a 
cobrir os custos administrativos e 
operacionais, é de 175 000 000 EUR. A 
contribuição é paga a partir das dotações 
do orçamento geral da União atribuídas às 
partes pertinentes do programa específico 
de execução do programa-quadro 
Horizonte 2020, instituído pela Decisão 
…./2013/UE, em conformidade com o 
artigo 58.º, n.º 1, alínea c), subalínea vi), e 
com os artigos 60.º e 61.º do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.

1. A contribuição financeira máxima da 
União para o programa AAL, destinada a 
cobrir os custos administrativos e 
operacionais, é de 153 125 000 EUR. A 
contribuição é paga a partir das dotações 
do orçamento geral da União atribuídas às 
partes pertinentes do programa específico 
de execução do programa-quadro 
Horizonte 2020, instituído pela Decisão 
…./2013/UE, em conformidade com o 
artigo 58.º, n.º 1, alínea c), subalínea vi), e 
com os artigos 60.º e 61.º do Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012.

Or. en

Justificação

O orçamento das parcerias público-públicas (P2P) e das parcerias público-privadas (PPP) 
deve sofrer um corte de 12,5 % em consequência da redução global do orçamento do 
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Programa-Quadro Horizonte 2020 no âmbito do QFP, a fim de não pôr em risco, por um 
lado, o equilíbrio débil do financiamento destinado à investigação em colaboração e, por 
outro, o financiamento consagrado às parcerias.

Alteração 55
Christian Ehler

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Prova, pelos Estados participantes, 
de que o programa AAL está instituído em 
conformidade com os objetivos e as 
prioridades de investigação definidas no 
Programa-Quadro Horizonte 2020;

Or. en

Justificação

O acréscimo deste trecho salienta que a coerência entre as atividades das parcerias 
público-públicas (P2P) e as prioridades de investigação definidas no Programa-Quadro 
Horizonte 2020 deve ser maior.

Alteração 56
Christian Ehler

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Prova, pelos Estados participantes, 
de que o programa AAL está instituído em 
conformidade com os princípios gerais 
que regem o Programa-Quadro Horizonte 
2020;

Or. en

Justificação

O acréscimo deste trecho salienta a importância da adesão das parcerias público-públicas 
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(P2P) aos princípios gerais aplicáveis ao Programa-Quadro Horizonte 2020, tais como o 
livre acesso, a igualdade de géneros e a não discriminação, que foram acordados durante as 
negociações do Horizonte 2020.

Alteração 57
Christian Ehler

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Prova, pelos Estados participantes, 
de que o programa AAL está instituído em 
conformidade com as condições definidas 
no artigo 20.º do Regulamento (UE) 
n.º …/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de … de 2013, que estabelece o 
Horizonte 2020;

Or. en

Justificação

O acréscimo destes trechos sublinha a importância dos princípios acordados durante as 
negociações do Regulamento do Programa-Quadro Horizonte 2020 relativamente às 
parcerias público-público (P2P) e aos resultados que devem produzir.

Alteração 58
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao artigo 16.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º …/2013 [Regras de 
participação e difusão relativas ao 
Horizonte 2020], as convenções de 
subvenção celebradas com os participantes 
são assinadas pela organização nacional 
designada gestora do programa.

3. Em derrogação ao artigo 16.º, n.º 1, do 
Regulamento (UE) n.º …/2013 [Regras de 
participação e difusão relativas ao 
Horizonte 2020], as convenções de 
subvenção celebradas com os participantes 
são assinadas pela organização nacional 
designada gestora do programa. O prazo 
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para a assinatura dos contratos deve ser 
publicado e deve estar limitado a 5 meses.

Or. en

Alteração 59
Christian Ehler

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Em conformidade com os princípios 
da transparência e da não discriminação 
previstos no artigo 60.º, n.º 1, e no 
artigo 128.º, n.º 1, do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 966/2012, os convites à 
apresentação de propostas organizados 
pelo programa conjunto AAL devem ser 
publicados no portal Web destinado aos 
participantes do Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

Durante o trílogo de negociações do Horizonte 2020, as instituições concordaram em 
promover uma maior coerência relativamente aos convites à apresentação de propostas 
financiados ao abrigo do Horizonte 2020. Para o efeito, a Comissão comprometeu-se a 
promover a publicação dos convites à apresentação de propostas organizados pelas 
parcerias público-privadas (PPP) e pelas parcerias público-públicas (P2P) no portal 
destinado aos participantes do Horizonte 2020. Esta alteração visa tornar uma obrigação 
assumida num requisito jurídico, garantindo informações simples e acessíveis aos 
candidatos.

Alteração 60
Christian Ehler

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão efetua uma avaliação intercalar 
do programa AAL. A Comissão elabora 
um relatório sobre essa avaliação, que deve 
incluir as suas conclusões e observações. A 
Comissão envia esse relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 30 
de junho de 2018.

1. Até 31 de dezembro de 2017, a 
Comissão efetua uma avaliação intercalar 
do programa AAL. A Comissão elabora 
um relatório sobre essa avaliação, que deve 
incluir as suas conclusões e observações. A 
Comissão envia esse relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 30 
de junho de 2018. A avaliação intercalar 
do programa AAL deve fazer parte e 
integrar a avaliação intercalar do 
Programa-Quadro Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 61
Maria Badia i Cutchet

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório anual sobre os progressos 
realizados no âmbito do programa AAL. 
Tal relatório deve conter informações 
circunstanciadas sobre a execução, em 
particular o número de propostas 
selecionadas para financiamento, o tipo 
de participante, as PME incluídas e as 
estatísticas por país.

Or. es

Alteração 62
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 1.1
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Texto da Comissão Alteração

1.1. Acelerar o surgimento de produtos e 
serviços inovadores baseados nas TIC ao 
serviço de um envelhecimento ativo e 
saudável em casa, na comunidade ou no 
trabalho, melhorando assim a qualidade de 
vida, a autonomia, a participação na vida 
social, as competências ou a 
empregabilidade dos adultos mais velhos e 
aumentando a eficiência da prestação de 
cuidados de saúde e assistência social;

1.1. Acelerar o surgimento de soluções 
integradas, produtos e serviços inovadores,
relevantes e acessíveis, incluindo os 
baseados nas TIC, ao serviço de um 
envelhecimento ativo e saudável em casa, 
na comunidade ou no trabalho, melhorando 
assim a qualidade de vida, a autonomia, a 
participação na vida social, as 
competências ou a empregabilidade dos 
adultos mais velhos e aumentando a 
eficiência da prestação de cuidados de 
saúde e assistência social;

Or. en

Justificação

A possibilidade de escolha e os preços comportáveis são fatores críticos para a maior 
parte dos idosos e, no futuro, sê-lo-ão cada vez mais. Atualmente, os produtos inovadores 
para idosos são frequentemente desenvolvidos para um nicho de mercado, o que implica que 
se destinam a um grupo muito específico e/ou só estão disponíveis a um preço elevado. Os 
produtos e serviços visados no âmbito do programa podem basear-se nas TIC, mas não 
exclusivamente. Existem outros produtos e serviços tecnológicos não baseados nas TIC que 
podem contribuir para uma vida ativa e assistida.

Alteração 63
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.1

Texto da Comissão Alteração

1.1. Acelerar o surgimento de produtos e 
serviços inovadores baseados nas TIC ao 
serviço de um envelhecimento ativo e 
saudável em casa, na comunidade ou no 
trabalho, melhorando assim a qualidade de 
vida, a autonomia, a participação na vida 
social, as competências ou a 
empregabilidade dos adultos mais velhos e 
aumentando a eficiência da prestação de 

1.1. Acelerar o surgimento de produtos e 
serviços inovadores baseados nas TIC ao 
serviço de pessoas com deficiência e a 
favor de um envelhecimento ativo e 
saudável em casa, na comunidade ou no 
trabalho, melhorando assim a qualidade de 
vida, a autonomia, a participação na vida 
social, as competências ou a 
empregabilidade dos adultos mais velhos e 
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cuidados de saúde e assistência social; aumentando a eficiência da prestação de 
cuidados de saúde e assistência social;

Or. ro

Alteração 64
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 1.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.1-A Apoiar o desenvolvimento de 
soluções que contribuam para a 
independência e para atenuar o 
sentimento de isolamento social dos 
idosos, em que a componente relacionada 
com as TIC não substitua o contacto 
humano, mas seja um complemento do 
mesmo. As soluções baseadas nas TIC 
apoiadas no âmbito do programa devem 
integrar aspetos não relacionados com as 
TIC na sua conceção.

Or. en

Alteração 65
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 1.2

Texto da Comissão Alteração

1.2. Manter e desenvolver uma massa 
crítica de investigação, desenvolvimento e 
inovação aplicados a nível da União no 
domínio dos produtos e serviços baseados 
nas TIC ao serviço de um envelhecimento 
ativo e saudável;

1.2. Manter e desenvolver uma massa 
crítica de investigação, desenvolvimento e 
inovação aplicados a nível da União 
integrando soluções, produtos e serviços, 
incluindo os baseados nas TIC, ao serviço 
de um envelhecimento ativo e saudável;
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Or. en

Alteração 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.2

Texto da Comissão Alteração

1.2. Manter e desenvolver uma massa 
crítica de investigação, desenvolvimento e 
inovação aplicados a nível da União no 
domínio dos produtos e serviços baseados 
nas TIC ao serviço de um envelhecimento 
ativo e saudável;

1.2. Manter e desenvolver uma massa 
crítica de investigação, desenvolvimento e 
inovação aplicados a nível da União no 
domínio dos produtos e serviços baseados 
nas TIC para pessoas com deficiência e ao 
serviço de um envelhecimento ativo e 
saudável;

Or. ro

Alteração 67
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 1.3

Texto da Comissão Alteração

1.3. Desenvolver soluções eficazes e 
económicas, nomeadamente estabelecendo 
as normas de interoperabilidade 
necessárias e facilitando a localização e a 
adaptação de soluções comuns que sejam 
compatíveis com as várias preferências 
sociais e os diferentes aspetos 
regulamentares a nível nacional ou 
regional, respeitem a privacidade e a 
dignidade dos adultos mais velhos e, se 
aplicável, apoiem o acesso aos serviços nas 
zonas rurais e periféricas ou beneficiem 
outros grupos de pessoas, como as pessoas 
com deficiências.

1.3. Desenvolver soluções eficazes e 
económicas, nomeadamente estabelecendo 
as normas de interoperabilidade 
necessárias e facilitando a localização e a 
adaptação de soluções comuns que sejam 
compatíveis com as várias preferências 
sociais e os diferentes aspetos 
regulamentares a nível nacional ou 
regional, respeitem a privacidade e a 
dignidade dos adultos mais velhos e, se 
aplicável, apoiem o acesso aos serviços nas 
zonas rurais e periféricas e beneficiem 
outros grupos de pessoas, como as pessoas 
com deficiências. Para melhorar a 
acessibilidade, a execução obrigatória do 
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conceito de «conceção para todos» 
garantirá o desenvolvimento e a 
implantação de produtos totalmente 
acessíveis aos idosos, às pessoas com 
deficiências e à população em geral.

Or. en

Justificação

Todos os projetos de envelhecimento ativo e saudável apoiados pela UE devem apoiar a 
implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, recentemente ratificada pela União Europeia. Por conseguinte, a UE deve 
tornar o conceito de «conceção para todos» num pré-requisito para o financiamento.

Alteração 68
Christian Ehler

Proposta de decisão
Anexo I – n.º 1 – ponto 1.3

Texto da Comissão Alteração

1.3. Desenvolver soluções eficazes e 
económicas, nomeadamente estabelecendo 
as normas de interoperabilidade 
necessárias e facilitando a localização e a 
adaptação de soluções comuns que sejam 
compatíveis com as várias preferências 
sociais e os diferentes aspetos 
regulamentares a nível nacional ou 
regional, respeitem a privacidade e a 
dignidade dos adultos mais velhos e, se 
aplicável, apoiem o acesso aos serviços nas 
zonas rurais e periféricas ou beneficiem 
outros grupos de pessoas, como as pessoas 
com deficiências.

1.3. Desenvolver soluções eficazes e 
económicas, nomeadamente estabelecendo 
as normas de interoperabilidade 
necessárias e facilitando a localização e a 
adaptação de soluções comuns que sejam 
compatíveis com as várias preferências 
sociais e os diferentes aspetos 
regulamentares a nível nacional ou 
regional, respeitem a privacidade e a 
dignidade dos adultos mais velhos, 
garantam a proteção e a segurança dos 
dados pessoais e, se aplicável, apoiem o 
acesso aos serviços nas zonas rurais e 
periféricas ou beneficiem outros grupos de 
pessoas, como as pessoas com deficiências.

Or. en

Alteração 69
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – subponto 1.3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1.3-A. Garantir, deste modo, a 
confidencialidade dos dados privados no 
atinente a todos os produtos e serviços e 
os níveis mais elevados de proteção dos 
dados e da privacidade desde a fase de 
conceção;

Or. ro

Alteração 70
Maria Badia i Cutchet

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O programa AAL garantirá a 
promoção da igualdade de géneros de 
forma eficaz.

Or. es

Alteração 71
Maria Badia i Cutchet

Proposta de decisão
Anexo II – parte I – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O programa AAL apoiará a inovação 
na área da saúde e da saúde em linha, 
aumentando a interoperabilidade dos 
registos de pacientes e de outras 
modalidades de saúde eletrónica, como as 
utilizadas na Internet das Coisas (IoT).
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Or. es

Alteração 72
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Anexo II – parte I – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As ações devem visar a consolidação 
e a análise dos diferentes métodos de 
envolvimento dos utilizadores finais de 
modo que possam ser desenvolvidas, com 
base em dados concretos, orientações 
relacionadas com as boas práticas;

Or. en

Alteração 73
Maria Badia i Cutchet

Proposta de decisão
Anexo II – parte II – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A execução do programa AAL deve 
ter em conta as situações decorrentes do 
fosso digital, a fim de assegurar o 
envolvimento dos utilizadores finais no 
programa.

Or. es

Alteração 74
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Anexo II – parte II – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Em consonância com a característica de 
proximidade do mercado do programa 
AAL, e em conformidade com as regras 
enunciadas no Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União, a 
AALA deve estabelecer objetivos mínimos 
de desempenho apropriados quanto aos 
prazos para a concessão das subvenções e 
para os pagamentos, de acordo com [as 
regras de participação e] [o Regulamento 
Financeiro], e assegurar o seu 
cumprimento pelos Estados participantes 
no quadro da execução do programa AAL.

6. Em consonância com a característica de 
proximidade do mercado do programa 
AAL, e em conformidade com as regras 
enunciadas no Regulamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União, a 
AALA deve estabelecer objetivos mínimos 
de desempenho apropriados quanto aos 
prazos para a concessão das subvenções e 
para os pagamentos, de acordo com [as 
regras de participação e] [o Regulamento 
Financeiro], e assegurar o seu 
cumprimento pelos Estados participantes 
no quadro da execução do programa AAL. 
Em especial, os prazos para a concessão 
das subvenções devem ser divulgados 
pelos Estados participantes aos 
participantes no programa, não devendo, 
em qualquer caso, exceder 5 meses.

Or. en

Alteração 75
Fiona Hall

Proposta de decisão
Anexo II – parte II – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Cada Estado participante deve facilitar a 
participação de organizações que 
representem os atores do lado da procura.

7. Cada Estado participante deve assegurar
a participação de organizações que 
representem os atores do lado da procura 
numa fase do processo o mais precoce 
possível.

Or. en
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Alteração 76
Claude Turmes
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de decisão
Anexo II – parte II – n.º 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. Para garantir a execução eficaz e 
tempestiva do programa, o prazo para o 
estabelecimento de acordos de consórcio 
entre os participantes em projetos 
selecionados para financiamento deve ser 
limitado. Os acordos de consórcio entre os 
participantes nos projetos devem ser 
celebrados no prazo máximo de 5 meses a 
contar da data de notificação da seleção.

Or. en


