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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty (např. „ABCD“). Nahrazení se 
vyznačují tak, že nový text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se 
vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na programu 
výzkumu a vývoje v oblasti aktivního a asistovaného žití, který společně provádí několik 
členských států
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0500),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 185 a čl. 188 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0219/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
práva žen a rovnost pohlaví (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (2014–2020), zřízený 
nařízením (EU) č..../2013 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne... 20135 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) se 
zaměřuje na dosažení většího dopadu 
na výzkum a inovace tím, že přispívá
k posilování partnerství veřejného

(2) Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (2014–2020), zřízený 
nařízením (EU) č..../2013 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne... 20135 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) se 
zaměřuje na dosažení většího dopadu 
na výzkum a inovace tím, že vytváří 
těsnější součinnost, posiluje koordinaci

                                               
1 Úř. věst. …
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a soukromého sektoru, a to
i prostřednictvím účasti Unie
v programech prováděných několika 
členskými státy v souladu s článkem 185 
Smlouvy.

a zabraňuje zbytečnému zdvojování
s mezinárodními, vnitrostátními
a regionálními výzkumnými programy.
Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, včetně účasti Unie v programech 
prováděných několika členskými státy
v souladu s článkem 185 Smlouvy, by měla 
těchto cílů dosahovat.

__________________ __________________
5 Úř. věst. … [H2020 RP]. 5 Úř. věst. … [H2020 RP].

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Výzkumné a inovační činnosti 
prováděné v rámci programu AAL by 
měly být v plném souladu s obecnými 
zásadami rámcového programu Horizont 
2020, zejména pokud jde o rovnost mezi 
muži a ženami, otevřený přístup a etické 
zásady. Musí být v souladu s etickými 
zásadami a s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, právními předpisy 
Unie a mezinárodními právními předpisy, 
včetně Listiny základních práv Evropské 
unie a Evropské úmluvy o lidských 
právech a jejích dodatkových protokolů. 
Zvláštní pozornost by se měla věnovat 
zásadě proporcionality, právu na 
soukromí, právu na ochranu osobních 
údajů, právu na fyzickou a duševní 
nedotknutelnost osoby, právu na 
nediskriminaci a potřebě zajistit vysokou 
úroveň ochrany lidského zdraví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V prosinci 2012 předala Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o průběžném hodnocení společného 
programu AAL8. Toto hodnocení provedla 
skupina odborníků. Tito odborníci došli 
závěru, že společný program AAL učinil 
dobrý pokrok k dosažení svých cílů
a dosáhl pozoruhodných výsledků a že by 
se v tomto programu mělo pokračovat i nad 
rámec stávajícího období financování. 
Skupina odborníků však upozornila 
na několik nedostatků, zejména na potřebu 
více do projektů zapojit uživatele a dále 
zlepšit provozní výkonnost, co se týče 
doby potřebné k uzavření smlouvy a dobu 
potřebné pro platby. 

(4) V prosinci 2012 předala Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o průběžném hodnocení společného 
programu AAL8. Toto hodnocení provedla 
skupina odborníků. Tito odborníci došli 
závěru, že společný program AAL učinil 
dobrý pokrok k dosažení svých cílů
a dosáhl pozoruhodných výsledků a že by 
se v tomto programu mělo pokračovat i nad 
rámec stávajícího období financování. 
Skupina odborníků však upozornila 
na několik nedostatků, zejména na potřebu 
více do projektů zapojit uživatele od co 
nejranější fáze a dále zlepšit provozní 
výkonnost, co se týče doby potřebné
k uzavření smlouvy a dobu potřebné pro 
platby.

__________________ __________________
8 KOM(2010) 763 v konečném znění ze 
dne 16. prosince 2010.

8 COM(2010) 763 v konečném znění ze 
dne 16. prosince 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Průběžné hodnocení z roku 2010
a proces konzultace v roce 2012 
upozornily zejména na to, že roztříštěnost
a nedostatečná koordinace různých 
finančních nástrojů, pravidel pro 
způsobilost a systémů úhrad mají vliv na 
účast a stojí v cestě inovacím. Zúčastněné
státy by se měly na valné hromadě AAL 
dohodnout na jednotných pravidlech 
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financování pro každou výzvu, tak aby 
byla prováděna v souladu s pravidly 
rámcového programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Ve sdělení nazvaném „Stěžejní 
iniciativa strategie Evropa 2020 Unie 
inovací“10 Komise uvedla stárnutí 
obyvatelstva jako jednu ze společenských 
výzev, u nichž inovační pokroková řešení 
mohou hrát významnou roli a posílit 
konkurenceschopnost, umožnit evropským 
podnikům zaujmout vůdčí postavení ve 
vývoji nových technologií, růst a zajistit si 
globální vedoucí úlohu na nových 
rostoucích trzích, zlepšit kvalitu a účinnost 
veřejných služeb, a přispět tak k vytvoření 
velkého počtu nových kvalitních 
pracovních míst.

(6) Ve sdělení nazvaném „Stěžejní 
iniciativa strategie Evropa 2020 Unie 
inovací“10 Komise uvedla stárnutí 
obyvatelstva jako jednu ze společenských 
výzev, u nichž inovační pokroková řešení 
mohou hrát významnou roli a umožnit 
evropským podnikům zaujmout vůdčí 
postavení ve vývoji nových technologií, 
růst a zajistit si globální vedoucí úlohu 
na nových rostoucích trzích, zlepšit kvalitu
a účinnost veřejných služeb, a přispět tak
k vytvoření velkého počtu nových 
kvalitních pracovních míst.

__________________ __________________
10 KOM(2010) 546 v konečném znění ze 
dne 6. října 2010.

10 COM(2010) 546 v konečném znění ze 
dne 6. října 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V rámci evropského inovačního 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí, vytvořeného v rámci Unie inovací, 
se očekává, že řešení založená na IKT 

(9) V rámci evropského inovačního 
partnerství v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí, vytvořeného v rámci Unie inovací, 
se očekává, že řešení založená na IKT 
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budou hrát důležitou úlohu při plnění jeho 
cílů, které spočívají v prodloužení života
o další dva roky prožité ve zdraví, čehož by 
mělo být dosaženo do roku 2020, dále ve 
zlepšení kvality života občanů a zvýšení 
účinnosti pečovatelských systémů v Unii.
V jeho strategickém prováděcím plánu jsou 
stanoveny priority k urychlení a rozšíření 
inovací v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí v celé Unii ve třech oblastech: 
prevence a podpory zdraví, péče a léčby
a nezávislého života a sociálního začlenění.

budou hrát důležitou úlohu při plnění jeho 
cílů, které spočívají v prodloužení života
o další dva roky prožité ve zdraví, čehož by 
mělo být dosaženo do roku 2020, dále ve 
zlepšení kvality života občanů a zvýšení 
účinnosti a účelnosti pečovatelských 
systémů v Unii. V jeho strategickém 
prováděcím plánu jsou stanoveny priority
k urychlení a rozšíření inovací v oblasti 
aktivního a zdravého stárnutí v celé Unii 
ve třech oblastech: prevence a podpory 
zdraví, péče a léčby a nezávislého života
a sociálního začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Protože systémy IKT pracují s velkým 
množstvím osobních údajů a profilů
a jsou používány při komunikaci
v reálném čase, což se sebou přináší 
vysoké riziko narušení bezpečnosti údajů, 
mělo by být v rámci programu u projektů 
prováděno hodnocení ochrany údajů
a jejich soukromí, aby byla zajištěna 
vysoká úroveň ochrany a bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Unie se zavázala, že do roku 2020 
rozšíří využívání obnovitelných energií, 
sníží emise skleníkových plynů a zvýší 
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energetickou účinnost. Hodnocení 
dopadu inovací v oblasti energetické 
účinnosti vycházejících z IKT by mělo být 
zařazeno do činností programu jako jejich 
součást, aby byl zajištěn vývoj energeticky 
účinných řešení a úspor energie nejen ve 
prospěch systémů zdravotní péče, ale i ve 
prospěch koncového uživatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Program výzkumu a vývoje v oblasti 
aktivního a asistovaného žití (dále jen 
„program AAL“) by měl navazovat 
na výsledky dosažené v rámci předchozího 
programu a řešit jeho nedostatky tím, 
že bude podporovat silnější zapojení 
uživatelů do projektů a svižnější provádění 
programu.

(10) Program výzkumu a vývoje v oblasti 
aktivního a asistovaného žití (dále jen 
„program AAL“) by měl navazovat 
na výsledky dosažené v rámci předchozího 
programu a řešit jeho nedostatky tím, 
že zajistí silné zapojení uživatelů do všech 
projektů již od počáteční fáze, aby bylo 
zajištěno, že vytvořená řešení budou 
přijatelná a budou odpovídat konkrétním 
potřebám. Kromě toho je třeba 
zjednodušené, jednotné a svižné provádění 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Program AAL by měl zohledňovat 
širokou definici inovací, včetně 
organizačních, obchodních, 
technologických, společenských
a environmentálních aspektů. To by mělo 
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zajistit multidisciplinární přístup
a začlenění společenských věd v rámci 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Subjekty z členských států, které se 
činností programu AAL neúčastní a mají
o zapojení zájem, by neměly být 
diskriminovány, pokud jde o přístup
k finančním prostředkům Horizontu 2020
v rámci tohoto programu. Tyto subjekty by 
měly být oprávněny se účastnit výzev za 
předpokladu, že si zajistí vlastní 
spolufinancování.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V souladu s cíli nařízení (EU) 
č..../2013 (rámcového programu Horizont 
2020) by kterýkoli členský stát a kterákoli 
země přidružená k rámcovému programu 
Horizont 2020 měly být oprávněny účastnit 
se programu AAL.

(12) V souladu s cíli nařízení (EU) 
č..../2013 (rámcového programu Horizont 
2020) by kterýkoli členský stát a kterákoli 
země přidružená k rámcovému programu 
Horizont 2020 měly být oprávněny účastnit 
se kdykoli programu AAL.

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Účast na nepřímých akcích 
financovaných v rámci programu AAL 
podléhá nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č..../2013 ze dne ... 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro účast
a šíření výsledků Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum
a inovace (2014–2020)15. Avšak vzhledem 
ke zvláštním provozním potřebám 
společného programu AAL je nezbytné 
stanovit odchylky od uvedeného nařízení
v souladu s čl. 1 odst. 3 uvedeného 
nařízení.

(18) Účast na nepřímých akcích 
financovaných v rámci programu AAL 
podléhá nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č..../2013 ze dne ... 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro účast
a šíření výsledků Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum
a inovace (2014–2020)15. Pro každou 
výzvu by měly být stanoveny jednotné míry
a pravidla pro financování.

__________________ __________________
15 Úř. věst ..., …., s. ….[H2020 RP]. 15 Úř. věst ..., …., s. ….[H2020 RP].

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Zvláštní odchylky od nařízení (EU) č. 
… /2013 [H2020 RfP] jsou nezbytné, 
protože program AAL má sloužit jako 
inovační program zaměřený na komerční 
využití, v němž se spojuje mnoho různých 
vnitrostátních zdrojů financování 
(například programy financování výzkumu
a inovací, zdraví a průmyslu). Uvedené 
vnitrostátní programy mají ze své povahy 
různá pravidla pro účast a nelze očekávat, 
že budou plně v souladu s nařízením (EU) 
č. …/2013 [pravidla pro účast v programu 
Horizont 2020]. Kromě toho se program 
AAL zejména zaměřuje na malé a střední 

(19) Program AAL má sloužit jako 
inovační program zaměřený na komerční 
využití, v němž se spojuje mnoho různých 
vnitrostátních zdrojů financování 
(například programy financování výzkumu
a inovací, zdraví a průmyslu). Vnitrostátní 
programy mají sice ze své povahy různá 
pravidla pro účast, nicméně účast v rámci 
tohoto programu by měla být uvedena do 
souladu s nařízením (EU) č. …/2013 
[pravidla pro účast v programu Horizont 
2020]. Kromě toho se program AAL 
zejména zaměřuje na malé a střední 
podniky a organizace uživatelů, které se 
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podniky a organizace uživatelů, které se 
obvykle činností EU v oblasti výzkumu
a inovací neúčastní. S cílem usnadnit účast 
těchto podniků a organizací se finanční 
příspěvek Unie poskytuje v souladu
s dobře známými pravidly jejich 
vnitrostátních programů financování
a provádí se prostřednictvím jediného 
grantu, který v sobě slučuje financování
z prostředků Unie s odpovídajícím 
vnitrostátním financováním.

obvykle činností EU v oblasti výzkumu
a inovací neúčastní. S cílem usnadnit účast 
těchto podniků a organizací se může 
finanční příspěvek Unie poskytovat 
prostřednictvím vnitrostátních 
financujících orgánů a může se provádět 
prostřednictvím jediného grantu, který
v sobě slučuje financování z prostředků 
Unie s odpovídajícím vnitrostátním 
financováním.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Komise by měla provést průběžné 
hodnocení posuzující zejména kvalitu
a účinnost programu AAL a pokrok 
dosažený při plnění stanovených cílů, měla 
by rovněž provést závěrečné hodnocení
a připravit o těchto hodnoceních zprávu.

(21) Komise by měla provést průběžné 
externí hodnocení posuzující zejména 
kvalitu a účinnost programu AAL a pokrok 
dosažený při plnění stanovených cílů
i celkový přínos iniciativy pro zvýšení 
koordinace a interoperability činností 
prováděných v rámci vnitrostátních 
výzkumných a inovačních programů
a měla by rovněž provést závěrečné 
externí hodnocení a připravit o těchto 
hodnoceních zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Program AAL by měl zajistit účinné 
prosazování rovnosti žen a mužů
a dodržovat etické zásady uvedené

(23) Program AAL by měl zajistit účinné 
prosazování rovnosti žen a mužů
a dodržovat etické zásady stanovené
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v rámcovém programu Horizontu 2020. v rámcovém programu Horizontu 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jakýkoli jiný členský stát a jiná země 
přidružená k programu Horizont 2020 –
rámcovému programu pro výzkum
a inovace (2014–2020) zřízenému 
nařízením (EU) č..../2013 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) se 
může k programu AAL připojit, pokud 
splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 
písm. c) tohoto rozhodnutí. Členské státy
a přidružené země, které splňují podmínku 
uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. c), se pro 
účely tohoto rozhodnutí považují za 
zúčastněné státy.

2. Jakýkoli jiný členský stát a jiná země 
přidružená k programu Horizont 2020 –
rámcovému programu pro výzkum
a inovace (2014–2020) zřízenému 
nařízením (EU) č..../2013 (dále jen 
„rámcový program Horizont 2020“) se 
může k programu AAL kdykoli připojit, 
pokud splňuje kritéria stanovená v čl. 3 
odst. 1 písm. c) tohoto rozhodnutí. Členské 
státy a přidružené země, které splňují 
podmínku uvedenou v čl. 3 odst. 1 
písm. c), se pro účely tohoto rozhodnutí 
považují za zúčastněné státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jakýkoli subjekt pocházející z jiné 
země přidružené k rámcovému programu 
Horizont 2020 se může kdykoliv zúčastnit 
nepřímých akcí programu AAL, pokud si 
zajistí vlastní spolufinancování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od čl. 16 odst. 1 nařízení 
(EU) č..../2013 [pravidla pro účast a šíření 
výsledků Horizontu 2020] podepisuje 
dohody o grantech s účastníky určená 
agentura odpovědná za řízení 
vnitrostátních programů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od článků 19 [(odst. 1, odst. 5 
až 7] a 22 až 29 nařízení (EU) č..../2013 
[pravidla pro účast a šíření výsledků 
Horizontu 2020] se na granty spravované 
určenými agenturami odpovědnými za 
řízení vnitrostátních programů použijí 
pravidla pro financování určených 
vnitrostátních programů.

4. Na granty se použijí harmonizovaná 
pravidla pro financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od článků 38 až 46 nařízení 
(EU) č..../2013 [pravidla pro účast a šíření 
výsledků Horizontu 2020] se použijí 
pravidla určených vnitrostátních 
programů, kterými se řídí výsledky

5. Použijí se články 38 až 46 nařízení (EU) 
č..../2013 [pravidla pro účast a šíření 
výsledků Horizontu 2020] týkající se 
přístupových práv ke stávajícím znalostem
a výsledkům, včetně požadavků týkajících 
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a přístupová práva ke stávajícím 
znalostem a výsledkům.

se otevřeného přístupu k vědeckým 
publikacím, který je třeba zajistit podle 
rámcového programu Horizont 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2017 provede Komise 
průběžné hodnocení programu AAL. 
Komise vypracuje o tomto hodnocení 
zprávu, která bude obsahovat závěry 
hodnocení a připomínky Komise. Do 
30. června 2018 předloží Komise tuto 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

1. Do 31. července 2017 provede Komise 
externí průběžné hodnocení programu 
AAL. Komise vypracuje o tomto 
hodnocení zprávu, která bude obsahovat 
závěry hodnocení a připomínky Komise. 
Do 31. prosince 2017 předloží Komise tuto 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po skončení účasti Unie na programu 
AAL, avšak nejpozději do 31. prosince 
2022 provede Komise závěrečné 
hodnocení programu AAL. Komise 
vypracuje o tomto hodnocení zprávu, ve 
které uvede výsledky hodnocení. Komise 
zašle zprávu Evropskému parlamentu
a Radě.

2. Po skončení účasti Unie na programu 
AAL, avšak nejpozději do 31. prosince 
2022 provede Komise závěrečné externí 
hodnocení programu AAL. Komise 
vypracuje o tomto externím hodnocení 
zprávu, ve které uvede výsledky 
hodnocení. Komise zašle zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Přezkum

Pokud to bude třeba, předloží Komise na 
základě průběžného externího hodnocení 
do 31. června 2018 návrh na přezkum 
stávajícího programu, jehož součástí 
budou i změny, které byly označeny jako 
potřebné ke splnění cílů programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 1 – bod 1.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1. urychlit vznik inovačních produktů, 
služeb a systémů založených na IKT pro 
zajištění aktivní a zdravé stárnutí
v domácím prostředí, v komunitě či
v práci, a zlepšovat tak kvalitu života, 
samostatnost, účast na společenském 
životě, kvalifikaci nebo schopnost 
profesního zařazení starších občanů
a snižovat náklady na poskytování 
zdravotní a sociální péče;

1.1. urychlit vznik inovačních produktů, 
služeb a systémů založených na IKT pro 
zajištění aktivního a zdravého stárnutí
a podmínek pro osoby se zdravotním 
postižením v domácím prostředí,
v komunitě či v práci, jejichž cílem je 
zlepšovat kvalitu jejich života, jejich 
sociální situaci a sociální začlenění,
samostatnost, účast na společenském 
životě, kvalifikaci nebo schopnost 
profesního zařazení starších občanů,
snižovat náklady na poskytování zdravotní
a sociální péče a zvyšovat význam
a efektivitu jejich poskytování; veškeré 
produkty IKT a služby, které mají být 
podporovány, obsahují prvky ochrany 
soukromí již ve fázi návrhu, aby byla 
zajištěna nejvyšší míra ochrany údajů
a ochrany soukromí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2. zachovat a dále rozvíjet kritické 
množství aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací na úrovni Unie v oblasti produktů
a služeb založených na IKT pro aktivní
a zdravé stárnutí;

1.2. zachovat a dále rozvíjet kritické 
množství aplikovaného výzkumu, vývoje
a inovací na úrovni Unie v oblasti produktů
a služeb založených na IKT pro aktivní
a zdravé stárnutí a pro osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3. vyvíjet nákladově efektivní řešení, což 
zahrnuje také stanovení norem důležitých 
pro interoperabilitu a snazší lokalizaci
a přizpůsobování společných řešení, jež 
jsou slučitelná s měnícími se sociálními 
preferencemi a regulačními aspekty 
na vnitrostátní nebo regionální úrovni, 
respektují soukromí a důstojnost starších 
lidí a případně podporují přístup 
ke službám ve venkovských a okrajových 
oblastech nebo jsou výhodná i pro jiné 
skupiny obyvatel, například osoby se 
zdravotním postižením.

1.3. vyvíjet nákladově efektivní
a energeticky účinná řešení, což zahrnuje 
také stanovení norem důležitých pro 
interoperabilitu a snazší lokalizaci
a přizpůsobování společných řešení, jež 
jsou slučitelná s měnícími se sociálními 
preferencemi, socioekonomickými faktory 
(včetně energetické chudoby a sociálního 
začlenění), hledisky rovnosti žen a mužů
a regulačními aspekty na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni, respektují soukromí
a důstojnost starších lidí a případně 
podporují přístup ke službám 
ve venkovských a okrajových oblastech 
nebo jsou výhodná i pro jiné skupiny 
obyvatel, například osoby se zdravotním 
postižením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 1 – bod 1.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.3a. přispívat k plnění cílů politiky
v oblasti energie a klimatu podporováním 
řešení, která zvyšují energetickou 
účinnost, a to i z hlediska koncového 
uživatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program AAL má vytvořit příznivé 
prostředí pro účast malých a středních 
podniků.

2. Program AAL má vytvořit příznivé 
prostředí pro účast malých a středních 
podniků. Součástí každého konsorcia, 
které dostává granty v rámci každoročních 
výzev, by měl být alespoň jeden malý nebo 
střední podnik.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Příloha I – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Program AAL se má zaměřit 
na aplikovaný výzkum a inovace určené 
ke komerčnímu využití a doplnit 
související dlouhodobější výzkum
a rozsáhlé inovační činnosti podle 
rámcového programu Horizont 2020
a dalších evropských a vnitrostátních 
iniciativ. Měl by také přispět k provádění 

3. Program AAL se má zaměřit 
na aplikovaný výzkum a inovace určené 
ke komerčnímu využití a doplnit 
související dlouhodobější výzkum
a inovační činnosti podle rámcového 
programu Horizont 2020 a v případě 
potřeby provádět koordinaci s dalšími 
evropskými a vnitrostátními iniciativami, 



PR\1009322CS.doc 19/28 PE523.017v01-00

CS

evropského partnerství pro inovace
v oblasti aktivního a zdravého stárnutí.

jako jsou iniciativy společného plánování
a činnosti prováděné v rámci Evropského 
technologického institutu a znalostních
a inovačních společenství. Měl by také 
přispět k provádění evropského partnerství 
pro inovace v oblasti aktivního a zdravého 
stárnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provádění programu AAL musí 
především podporovat tržně orientované 
výzkumné a inovační projekty v oblasti 
aktivního a zdravého stárnutí, které musí 
prokázat možnost využít výsledky projektu
v realistickém časovém rámci. Financování 
těchto nepřímých akcí v rámci programu 
AAL má především podobu grantů. Může 
mít i jinou formu, jako například ocenění, 
zadávání zakázek v předobchodní fázi
a zadávání veřejných zakázek na inovační 
řešení.

1. Provádění programu AAL musí 
především podporovat tržně orientované 
výzkumné a inovační projekty v oblasti 
aktivního a zdravého stárnutí, které musí 
prokázat možnost využít výsledky projektu
v realistickém časovém rámci. Financování 
těchto nepřímých akcí v rámci programu 
AAL má především podobu grantů. Může 
mít i jinou formu, jako například ocenění, 
zadávání zakázek v předobchodní fázi
a zadávání veřejných zakázek na inovační 
řešení a rovněž přístup k finančním 
nástrojům.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě toho mohou být podporována 
opatření pro účely zprostředkování, 
propagace programu, opatření ke 
zvyšování povědomí o současných 
možnostech na podporu zavádění 

2. Kromě toho mohou být podporována 
opatření pro účely zprostředkování, 
propagace programu, opatření ke 
zvyšování povědomí o současných 
možnostech na podporu zavádění 
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inovačních řešení a propojení organizací
na straně nabídky a poptávky a investorů.

inovačních řešení, která propojují 
organizace na straně nabídky a poptávky
a investory.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část I – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rovněž mohou být podpořeny akce 
zaměřené na zvýšení kvality návrhů, studie 
proveditelnosti a semináře. V zájmu 
rozšíření skupiny zúčastněných stran 
zapojených do programu AAL je možné 
zvážit spolupráci s regiony Unie.

3. Rovněž mohou být podpořeny akce 
zaměřené na zvýšení kvality návrhů, studie 
proveditelnosti a semináře. V zájmu 
rozšíření skupiny zúčastněných stran 
zapojených do programu AAL je možné 
zvážit spolupráci s regiony Unie bez 
ohledu na to, zda se nacházejí v zemích 
účastnících se programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část I – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Měly by být podporovány kroky 
směřující k posouzení a zdokonalení 
energetické účinnosti návrhů, například 
poskytování podpory na kvantifikaci 
ekologické stopy vyvinutých produktů, sítí
a služeb v oblasti IKT, a to i z hlediska 
koncového uživatele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Program AAL je prováděn na základě 
ročních pracovních plánů, které určují 
témata pro výzvy k předkládání návrhů.

1. Program AAL je prováděn na základě 
ročních pracovních plánů, které určují 
problémy a priority, jimiž je třeba se 
zabývat, a druhy použitých nástrojů 
(výzvy k předkládání návrhů nebo jiné 
formy financování, jako jsou ocenění, 
zadávání zakázek v předobchodní fázi
a zadávání veřejných zakázek na inovační 
řešení).

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Součástí provádění programu AAL jsou 
konzultace s příslušnými zúčastněnými 
stranami (včetně politických činitelů
z veřejných orgánů, zástupců uživatelů, 
poskytovatelů služeb a poskytovatelů 
pojištění ze soukromého sektoru, jakož
i zástupců průmyslu, včetně malých
a středních podniků) o prioritách 
aplikovaného výzkumu a inovací, jimiž je 
třeba se zabývat.

3. Součástí provádění programu AAL jsou 
konzultace o ročních pracovních 
programech s příslušnými zúčastněnými 
stranami (včetně politických činitelů
z veřejných orgánů, zástupců uživatelů, 
poskytovatelů služeb a poskytovatelů 
pojištění ze soukromého sektoru, jakož
i zástupců průmyslu, včetně malých
a středních podniků) o prioritách 
aplikovaného výzkumu a inovací, jimiž je 
třeba se zabývat.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Při provádění programu AAL by měla 
být zohledněna široká definice inovací, 
včetně organizačních, obchodních, 
technologických, společenských
a environmentálních hledisek. To zajistí 
multidisciplinární přístup a integraci 
společenských věd v rámci programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Provádění programu AAL přispěje
k dosažení cílů politiky Unie v oblasti 
klimatu a energetiky, protože podporuje 
energetickou účinnost a je výrazem 
potřeby bojovat s energetickou chudobou.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Náležitá pozornost se věnuje případným
otázkám rovnosti pohlaví, etickým 
otázkám a problematice soukromí
v souladu s mezinárodními směrnicemi.

5. Náležitá pozornost se věnuje otázkám 
rovnosti pohlaví, etickým otázkám
a problematice soukromí v souladu se 
zásadami a pravidly rámcového programu 
Horizont 2020, s příslušnými právními 
předpisy Unie, vnitrostátními právními 
předpisy a s mezinárodními směrnicemi. 
Zejména by mělo být provádění programu 
AAL v souladu s etickými zásadami a 
s příslušnými vnitrostátními právními 
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předpisy, právními předpisy Unie
a mezinárodními právními předpisy, 
včetně Listiny základních práv Evropské
unie a Evropské úmluvy o lidských 
právech a jejích dodatkových protokolů. 
Zvláštní pozornost se věnuje zásadě 
proporcionality, právu na soukromí, 
právu na ochranu osobních údajů, právu 
na fyzickou a duševní nedotknutelnost 
osoby, právu na nediskriminaci a potřebě 
zajistit vysoký stupeň ochrany lidského 
zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Každý zúčastněný stát umožní účast 
organizacím zastupujícím subjekty 
na straně poptávky.

7. Každý zúčastněný stát zajistí účast 
organizacím zastupujícím subjekty 
na straně poptávky, které by měly být 
zapojeny do všech výzkumných
a inovačních projektů financovaných
v rámci programu AAL od nejranější fáze.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh rozhodnutí
Příloha II – část II – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Právní a finanční otázky týkající se 
účastníků projektů vybraných pro 
financování vyřizuje určená agentura 
odpovědná za řízení vnitrostátních 
programů. Použijí se vnitrostátní správní 
předpisy a zásady.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 42

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Sdružení AAL je řízeno valnou 
hromadou. Valná hromada je rozhodovací 
orgán programu AAL. Jmenuje členy 
výkonné rady a dohlíží na provádění 
programu AAL, včetně schvalování 
ročních pracovních programů, přidělování 
vnitrostátních finančních prostředků 
na projekty a vyřizování žádostí o nová 
členství. Jeho činnost je založena na zásadě 
jedna země – jeden hlas. Rozhodnutí se 
přijímají prostou většinou, kromě 
rozhodnutí o nástupnictví, přijetí nebo 
vyloučení členů nebo rozpuštění sdružení, 
pro něž mohou být ve stanovách sdružení 
zakotveny zvláštní podmínky hlasování.

4. Sdružení AAL je řízeno valnou 
hromadou. Valná hromada je rozhodovací 
orgán programu AAL. Jmenuje členy 
výkonné rady a dohlíží na provádění 
programu AAL, včetně schvalování 
ročních pracovních programů, přidělování 
vnitrostátních finančních prostředků 
na projekty a vyřizování žádostí o nová 
členství. Jeho činnost je založena na zásadě 
jedna země – jeden hlas. Rozhodnutí se 
přijímají prostou většinou, kromě 
rozhodnutí o nástupnictví nebo vyloučení 
členů nebo rozpuštění sdružení, pro něž 
mohou být ve stanovách sdružení 
zakotveny zvláštní podmínky hlasování.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh rozhodnutí
Příloha III – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Poradní výbor složený ze zástupců 
průmyslu, uživatelů a dalších zúčastněných 
stran, pokud možno v rovnoměrném 
zastoupení pohlaví a generací, předkládá 
doporučení týkající se priorit a témat, která 
mají být předmětem výzev pro předkládání 
návrhů a dalších akcí v rámci programu 
AAL.

8. Poradní výbor složený ze zástupců 
průmyslu, uživatelů a dalších zúčastněných 
stran, pokud možno v rovnoměrném 
zastoupení typů organizací, pohlaví
a generací, je konzultován nejméně jednou 
za rok ohledně přijetí ročního pracovního 
programu a předkládá doporučení týkající 
se priorit a témat, která mají být 
předmětem výzev pro předkládání návrhů
a dalších akcí v rámci programu AAL.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu osob ve věku od 65 do 80 let (40 % v období od 
roku 2010 do roku 2030) se stává nalezení řešení v oblasti aktivního a zdravého stárnutí
a demografické změny důležitou a naléhavou výzvou Evropy 21. století. Kromě toho je
„šedá“ ekonomika rovněž příležitostí k rozvoji inovativních služeb a produktů, které 
uspokojují sociální potřeby a zároveň podporují hospodářský rozvoj a nové obchodní modely.

V Evropském výzkumném prostoru bylo uspokojivě rozvinuto několik iniciativ, které se snaží 
reagovat na výzvu „aktivního a zdravého stárnutí“, včetně evropského inovačního partnerství
a budoucího vytvoření znalostního a inovačního společenství v rámci Evropského 
technologického institutu. Zpravodaj se domnívá, že poskytování finančních prostředků 
prostřednictvím programu v oblasti aktivního a asistovaného žití je oprávněné a tyto iniciativy 
doplňuje, a vítá sladění druhé fáze tohoto programu s cíli evropského inovačního partnerství. 

Průběžné hodnocení z prosince 2010 a veřejné konzultace uskutečněné s ohledem na 
posouzení dopadů provázející legislativní návrh však zdůraznily problémy a nedostatky, které 
stávající návrh Komise řeší jenom částečně. Zpravodaj proto navrhuje provést některé změny, 
aby byly tyto obavy zohledněny, a rovněž aby byly cíle programu posíleny s ohledem na širší 
politické cíle, účinnost provádění a soulad s oblastí působnosti rámcového programu Horizont 
2020.

Zajištění zapojení koncových uživatelů do raných fází a posílení sociálních inovací

Při zlepšování kvality života starších lidí a jejich profesní dráhy a při zvyšování nákladové 
efektivnosti péče mohou hrát významnou úlohu informační a komunikační technologie. Jak 
průběžné externí hodnocení, tak posouzení dopadů zdůraznily, že koncoví uživatelé nejsou 
dostatečně zapojeni do fáze vývoje, což je v oblasti IKT a stárnutí nejvýznamnější překážkou 
pro inovace. Zejména v odvětví zdravotnictví je toto zapojení do inovačního procesu ve velmi 
rané fázi rozhodující pro vývoj takových řešení, která koneční příjemci přijímají a potřebují.

Zpravodaj proto podporuje zdůraznění potřeby zlepšit zapojení koncových uživatelů do 
programu a navrhuje, aby to bylo uskutečněno prostřednictvím formálního požadavku u všech 
projektů a od samého počátku. Kromě toho by měla být do programu začleněna široká 
definice inovací, včetně organizačních, obchodních, technologických, společenských
a environmentálních hledisek. Zajistí to multidisciplinární přístup a integraci 
společenských věd v rámci programu, aby byly posíleny nejen aspekty nákladové 
efektivnosti, ale také aby byly náležitě zahrnuty ostatní socioekonomické faktory, jako je 
sociální začlenění, dobré životní podmínky a udržitelnost.

Podpora energeticky účinných řešení také ve prospěch konečného příjemce

Řešení založená na IKT mohou učinit systém zdravotní a sociální péče energeticky 
účinnějším tak, že například mohou omezit potřebu dopravy. Nicméně pokud by nebylo 
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rozšíření technologií asistovaného žití řádně posouzeno v přirozeném prostředí, mohlo by 
naopak přesouvat náklady na energii na koncové uživatele. To by bylo na úkor zvláště těch 
lidí, kteří se potýkají s energetickou chudobou nebo nemají přístup k moderním energetickým 
službám.

Při vývoji řešení by měla být tato hlediska náležitě brána v potaz. Měly by být podporovány 
kroky směřující k posouzení a zlepšení energetické účinnosti návrhů, například poskytování 
podpory pro kvantifikaci ekologické stopy vyvinutých produktů, sítí a služeb v oblasti IKT,
a to i z hlediska koncového uživatele.

Uspokojení potřeb lidí se zdravotním postižením

V bodu 1.4.1. „Aktivní stárnutí, nezávislý život a asistované žití“ zvláštního programu 
Horizont 2020 jsou uvedeny prioritní činnosti, které by v této oblasti měly být prováděny. 
Lidé se zdravotním postižením jsou spolu se stárnoucím obyvatelstvem jednoznačně zmíněni 
jako cílová skupina, což však ve stávajícím návrhu programu AAL není dostatečně výslovně 
uvedeno. Zpravodaj navrhuje zajištění lepšího souladu s těmito politickými prioritami.

Zajištění souladu s etickými zásadami a zejména s požadavky na ochranu údajů
a zajištění soukromí

Činnosti v rámci programu AAL jsou financovány prostřednictvím programu Horizont 2020,
a tudíž při nich musí být plně dodržovány jeho obecné zásady a požadavky. Zejména musí být
v souladu s etickými zásadami a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, právními 
předpisy Unie a mezinárodními právními předpisy, včetně Listiny základních práv Evropské 
unie a Evropské úmluvy o lidských právech a jejích dodatkových protokolů. 

Jak je uvedeno v rámcovém programu Horizont 2020, zvláštní pozornost se má věnovat 
zásadě proporcionality, právu na soukromí, právu na ochranu osobních údajů, právu na 
fyzickou a duševní nedotknutelnost osoby, právu na nediskriminaci a potřebě zajistit vysokou 
úroveň ochrany lidského zdraví. Tyto požadavky jsou u tohoto programu zvláště významné, 
neboť jsou v něm spojeny IKT technologie a osobní péče.

Řešení vycházející z IKT fungují za využití mnoha osobních dat a profilů, včetně komunikace
v reálném čase, a proto s sebou nesou vysoké riziko narušení bezpečnosti údajů a obavy 
ohledně soukromí. U projektů by se měla v rámci programu hodnotit ochrana údajů a jejich 
soukromí, aby byla zaručena vysoká míra ochrany údajů a bezpečnosti, a program by měl 
vyžadovat, aby součástí každého financovaného projektu byla ochrana soukromí již ve fázi 
návrhu.

Zjednodušení Evropského výzkumného prostoru a další příspěvky k jeho budování 

Iniciativy vycházející z článku 185 patří k nástrojům Evropského výzkumného prostoru, který 
byl zaveden s cílem směřovat k postupné integraci vnitrostátních systémů financování na 
evropské úrovni. Program AAL je dobrým příkladem tohoto procesu, protože úspěšně vedl 
ke každoročnímu vypracovávání společného programu, přičemž výzvy na evropské úrovni 

jsou vytvářeny společně zúčastněnými státy.

Průběžné hodnocení a proces konzultace však jednoznačně odhalily, že v cestě k inovacím 
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stojí roztříštěnost a nedostatečná koordinace různých finančních nástrojů, pravidel pro 
způsobilost a systémů úhrad. Složitost vyplývající z finančních pravidel a pravidel pro 
způsobilost různých států používaných při provádění programu má vliv na účast. Nesoulad 
vnitrostátních časových rozpisů plateb s harmonogramem projektu vytváří problémy
s likviditou. Složité uspořádání řízení způsobuje, že uzavřít smlouvu trvá dlouhou dobu,
a přináší administrativní zátěž jak účastníkům, tak vnitrostátním financujícím orgánům. 

Zpravodaj vyjadřuje politování nad tím, že Komise předložila jen málo konkrétních návrhů na 
řešení těchto odhalených problémů a k zajištění toho, že prostřednictvím tohoto nástroje bude
i nadále jako plynulý proces uskutečňována integrace Evropského výzkumného prostoru.

Zpravodaj proto navrhuje hledat řešení, jež by přinesla jednotnější a jednodušší pravidla
a pravidla účasti na programu AAL uvedla co nejvíce do vzájemného souladu s pravidly 
programu Horizont 2020. 

Sladěna by měla být zejména pravidla pro šíření a využívání výsledků, aby se všem 
účastníkům dostalo stejné právní jistoty a měli stejná práva a povinnosti. Také by měla být
pro každou výzvu stanovena jednotná pravidla pro úhradu, aby byly zjednodušeny
a urychleny administrativní postupy. 

Přesné uspořádání podmínek pro provádění programu v jednotnějším a zjednodušeném rámci, 
včetně úlohy sdružení AAL, Komise a vnitrostátních financujících orgánů, by mělo být 
předmětem rozsáhlejší diskuse v Evropském parlamentu a se všemi dotčenými aktéry.


