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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Unionens deltagelse i 
forsknings- og udviklingsprogrammet "Et aktivt liv længst muligt i eget hjem" (Active 
and Assisted Living), der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0500),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 185 og artikel 188, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0219/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
20135 (herefter benævnt "Horisont 2020-

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
20135 (herefter benævnt "Horisont 2020-

                                               
1 EUT …
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rammeprogrammet") har til formål at opnå 
en større virkning af forskning og 
innovation ved at bidrage til styrkelsen af
offentlig-offentlige partnerskaber, herunder
gennem EU's deltagelse i programmer, der 
iværksættes af flere medlemsstater i 
overensstemmelse med artikel 185 i 
traktaten.

rammeprogrammet") har til formål at opnå 
en større virkning af forskning og 
innovation ved at udvikle tættere samspil, 
øge koordineringen og undgå unødig 
overlapning med internationale, nationale 
og regionale forskningsprogrammer. Ved
offentlig-offentlige partnerskaber, herunder 
EU's deltagelse i programmer, der 
iværksættes af flere medlemsstater i 
overensstemmelse med artikel 185 i 
traktaten, burde disse mål kunne nås.

__________________ __________________
5 EUT … [H2020 RP] 5 EUT … [H2020 RP]

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Forsknings- og 
innovationsaktiviteter, der udføres inden 
for AAL-programmet, bør være i 
overensstemmelse med de generelle 
principper i Horisont 2020-
rammeprogrammet, navnlig hvad angår 
ligestilling mellem mænd og kvinder, 
åben adgang og etiske principper. De skal 
efterleve etiske principper samt relevant 
national, europæisk og international 
lovgivning, herunder Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og den europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller. Der bør lægges særlig 
vægt på proportionalitetsprincippet, retten 
til privatlivets fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til personlig 
fysisk og psykisk integritet, retten til ikke-
diskrimination og behovet for at sikre et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau.
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Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I december 2012 forelagde 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om den foreløbige 
evaluering af det fælles AAL-program8. 
Denne evaluering blev foretaget af et 
ekspertpanel. Ekspertpanelets overordnede 
vurdering var, at der var sket store 
fremskridt i det fælles AAL-program hen 
imod målene, og at der var blevet skabt 
bemærkelsesværdige resultater, som burde 
videreføres efter den nuværende 
finansieringsperiode. Ekspertpanelet gjorde 
imidlertid opmærksom på nogle få 
mangler, navnlig behovet for en større 
brugerinddragelse i projekter og yderligere 
forbedringer af de forvaltningsmæssige 
resultater med hensyn til kontraktens 
gyldighedsperiode og betalingsfrist.

(4) I december 2012 forelagde 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om den foreløbige 
evaluering af det fælles AAL-program8. 
Denne evaluering blev foretaget af et 
ekspertpanel. Ekspertpanelets overordnede 
vurdering var, at der var sket store 
fremskridt i det fælles AAL-program hen 
imod målene, og at der var blevet skabt 
bemærkelsesværdige resultater, som burde 
videreføres efter den nuværende 
finansieringsperiode. Ekspertpanelet gjorde 
imidlertid opmærksom på nogle få 
mangler, navnlig behovet for en større 
brugerinddragelse i projekter så tidligt som 
muligt og yderligere forbedringer af de 
forvaltningsmæssige resultater med hensyn 
til kontraktens gyldighedsperiode og 
betalingsfrist.

__________________ __________________
8 KOM(2010) 763 endelig af 16.12.2010. 8 KOM(2010) 763 endelig af 16.12.2010.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Midtvejsevalueringen i 2010 og 
høringsprocessen i 2012 understregede 
navnlig, at deltagelsen berøres af 
fragmentering og utilstrækkelig 
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koordinering af de forskellige finansielle 
instrumenter, regler for støtteberettigelse 
og godtgørelsessystemer og udgør en 
hindring for innovation. For hver 
indkaldelse bør de deltagende stater, 
gennem AAL's generalforsamling, 
vedtage ensartede regler, der skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
reglerne i Horisont 2020-
rammeprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I Europa 2020-flagskibsinitiativet
"Innovation i EU"10 peger Kommissionen 
på befolkningens aldring som en af de 
samfundsmæssige udfordringer, hvor 
gennembrud inden for innovation kan 
spille en vigtig rolle og styrke vores 
konkurrenceevne, gøre det muligt for 
europæiske virksomheder at være 
teknologiførende, vokse og påtage sig 
globalt lederskab på nye vækstmarkeder, 
forbedre de offentlige tjenesters effektivitet 
og kvalitet og dermed bidrage til skabelse 
af en lang række nye 
kvalitetsarbejdspladser.

(6) I Europa 2020-flagskibsinitiativet
"Innovation i EU"10 peger Kommissionen 
på befolkningens aldring som en af de 
samfundsmæssige udfordringer, hvor 
gennembrud inden for innovation kan 
spille en vigtig rolle og gøre det muligt for 
europæiske virksomheder at være 
teknologiførende, vokse og påtage sig 
globalt lederskab på nye vækstmarkeder, 
forbedre de offentlige tjenesters effektivitet 
og kvalitet og dermed bidrage til skabelse 
af en lang række nye 
kvalitetsarbejdspladser.

__________________ __________________
10 KOM(2010) 546 endelig af 6.10.2012. 10 KOM(2010) 546 endelig af 6.10.2012.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det forventes, at IKT-løsninger 
kommer til at spille en vigtig rolle under 
det europæiske innovationspartnerskab 
inden for aktiv og sund aldring, iværksat 
under initiativet Innovation i EU, i 
opfyldelsen af målene om at opnå to 
yderligere sunde leveår senest i 2020 og 
forbedre borgernes livskvalitet og 
plejesystemernes effektivitet i Unionen. I 
den strategiske gennemførelsesplan er der 
fastlagt prioriteter for at fremskynde og 
opprioritere innovation inden for aktiv og 
sund aldring i hele Unionen på tre områder, 
nemlig forebyggelse og sundhedsfremme, 
behandling og helbredelse og en uafhængig 
tilværelse og social inklusion.

(9) Det forventes, at IKT-løsninger 
kommer til at spille en vigtig rolle under 
det europæiske innovationspartnerskab 
inden for aktiv og sund aldring, iværksat 
under initiativet Innovation i EU, i 
opfyldelsen af målene om at opnå to 
yderligere sunde leveår senest i 2020 og 
forbedre borgernes livskvalitet og 
plejesystemernes effektivitet og virkning i 
Unionen. I den strategiske 
gennemførelsesplan er der fastlagt 
prioriteter for at fremskynde og 
opprioritere innovation inden for aktiv og 
sund aldring i hele Unionen på tre områder, 
nemlig forebyggelse og sundhedsfremme, 
behandling og helbredelse og en uafhængig 
tilværelse og social inklusion.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Evalueringen af databeskyttelse og 
personoplysninger i forbindelse med 
projekter bør, eftersom ikt-systemer 
håndterer store mængder 
personoplysninger og -profiler og er 
baseret på kommunikation i realtid og 
således indebærer stor risiko for brud på 
datasikkerheden, ske inden for 
programmet for at sikre et højt 
databeskyttelses- og -sikkerhedsniveau.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Unionen har forpligtet sig til at 
udvide udnyttelsen af vedvarende energi, 
begrænse udledninger af drivhusgasser 
og øge energieffektiviteten inden 2020. 
Evalueringen af indvirkningen af ikt-
baseret innovation på energieffektiviteten 
bør integreres i programaktiviteterne for 
at sikre udviklingen af energieffektive 
løsninger og energibesparelser ikke blot 
for sundhedsvæsnerne, men også for 
slutbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Forsknings- og udviklingsprogrammet
"Et aktivt liv længst muligt i eget hjem"
(Active and Assisted Living) (i det 
følgende benævnt AAL-programmet") bør 
baseres på resultaterne af det tidligere 
program og afhjælpe dets mangler ved at
fremme en større brugerinddragelse i 
projekterne og sikre en mere fleksibel 
gennemførelse af programmet.

(10) Forsknings- og udviklingsprogrammet
"Et aktivt liv længst muligt i eget hjem"
(Active and Assisted Living) (i det 
følgende benævnt AAL-programmet") bør 
baseres på resultaterne af det tidligere 
program og afhjælpe dets mangler ved at
sikre en stor brugerinddragelse i 
projekterne, helt fra den indledende fase, 
med henblik på at sikre, at de udviklede 
løsninger er acceptable og imødekommer 
specifikke behov. Derudover er der behov 
for en forenklet, sammenhængende og
fleksibel gennemførelse af programmet.

Or. en
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Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) AAL-programmet bør tage hensyn 
til en bred definition af innovation, 
herunder organisatoriske, 
erhvervsmæssige, teknologiske og 
miljømæssige aspekter. Det bør sikre en 
tværfaglig tilgang og integrere 
samfundsvidenskaben i programmet.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Enheder fra ikkedeltagende 
medlemsstater, der ønsker at blive 
involveret i AAL-aktiviteter, bør ikke 
udsættes for forskelsbehandling, hvad 
angår adgangen til Horisont 2020-midler 
til dette program. Det bør tillades sådanne 
enheder at deltage i indkaldelser, forudsat 
at de selv sørger for samfinansiering.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I overensstemmelse med målene i 
forordning (EU) nr. …/2013 [H2020 RP] 
bør alle medlemsstater og lande, der er 

(12) I overensstemmelse med målene i 
forordning (EU) nr. …/2013 [H2020 RP] 
bør alle medlemsstater og lande, der er 
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tilknyttet Horisont 2020-
rammeprogrammet, have ret til at deltage i 
AAL-programmet.

tilknyttet Horisont 2020-
rammeprogrammet, have ret til når som 
helst at deltage i AAL-programmet.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Reglerne for deltagelse i indirekte 
foranstaltninger finansieret under AAL-
programmet er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. .../2013 af ... 2013 om regler for 
deltagelse og formidling i "Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og innovation 
(2014-2020)"15. På grund af de særlige 
driftsmæssige behov i forbindelse med 
AAL-programmet er det imidlertid 
nødvendigt at fastlægge bestemmelser om 
undtagelser fra denne forordning i 
overensstemmelse med forordningens 
artikel 1, stk. 3.

(18) Reglerne for deltagelse i indirekte 
foranstaltninger finansieret under AAL-
programmet er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. .../2013 af ... 2013 om regler for 
deltagelse og formidling i "Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og innovation 
(2014-2020)"15. Der bør for hver 
indkaldelse fastsættes ensartede 
finansieringssatser og -regler.

__________________ __________________
15 EUT L…, …, s. … [H2020 RfP]. 15 EUT L…, …, s. … [H2020 RfP].

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det er nødvendigt at indføre særlige 
undtagelser fra reglerne i forordning 
(EU) nr. ... 2013 [H2020 RfD], da AAL-
programmet skal være et markedsorienteret

(19) AAL-programmet skal være et 
markedsorienteret program, hvor mange 
forskellige nationale finansieringsstrømme 
forenes (f.eks. programmer til finansiering 
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innovationsprogram, hvor mange 
forskellige nationale finansieringsstrømme 
forenes (f.eks. programmer til finansiering 
af forskning og innovation inden for 
sundhed og erhvervsliv). Disse nationale 
programmer har i sagens natur forskellige 
regler for deltagelse, og det kan ikke 
forventes, at de tilpasses reglerne i 
forordning (EU) nr. ... /2013 [regler for 
deltagelse i Horisont 2020] fuldt ud. AAL-
programmet er derudover navnlig rettet 
mod små og mellemstore virksomheder og 
brugerorganisationer, der ikke normalt 
deltager i Unionens forsknings- og 
innovationsaktiviteter. For at fremme disse 
virksomheders og organisationers 
deltagelse ydes Unionens finansielle bidrag
i overensstemmelse med de velkendte 
regler i deres nationale
finansieringsprogrammer, og det 
gennemføres i form af et enkelt tilskud, 
hvor Unionens finansiering kombineres 
med den tilsvarende nationale finansiering.

af forskning og innovation inden for 
sundhed og erhvervsliv). Selvom nationale 
programmer i sagens natur har forskellige 
regler for deltagelse, bør deltagelse i dette 
program tilpasses reglerne i forordning
(EU) nr. ... /2013 [regler for deltagelse i
Horisont 2020]. AAL-programmet er 
derudover navnlig rettet mod små og 
mellemstore virksomheder og 
brugerorganisationer, der ikke normalt 
deltager i Unionens forsknings- og 
innovationsaktiviteter. For at fremme disse 
virksomheders og organisationers 
deltagelse kan Unionens finansielle bidrag
ydes via deres nationale
finansieringsorganer, og det gennemføres 
i form af et enkelt tilskud, hvor Unionens 
finansiering kombineres med den 
tilsvarende nationale finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Kommissionen bør foretage en 
foreløbig evaluering, navnlig af kvaliteten 
og effektiviteten af AAL-programmet og 
fremskridt hen imod de fastsatte mål, og en 
endelig evaluering og udarbejde en rapport 
om disse evalueringer.

(21) Kommissionen bør foretage en 
foreløbig ekstern evaluering, navnlig af 
kvaliteten og effektiviteten af AAL-
programmet og fremskridt hen imod de 
fastsatte mål, og af initiativets samlede 
bidrag til en forøget koordinering af og 
interoperabilitet mellem nationale 
programmer for forsknings- og 
innovationsaktiviteter samt en endelig
ekstern evaluering og udarbejde en rapport 
om disse evalueringer.

Or. en
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Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) AAL-programmet skal effektivt
fremme ligestilling mellem kønnene og 
overholde de etiske principper, der er
fastlagt i Horisont 2020-
rammeprogrammet.

(23) AAL-programmet skal effektivt 
fremme ligestilling mellem kønnene og 
overholde de etiske principper, der er
fastsat i Horisont 2020-rammeprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Enhver anden medlemsstat eller ethvert 
andet land, der er associeret Horisont 2020 
– rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020), iværksat ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. .../2013 (i det følgende benævnt 
"Horisont 2020-rammeprogrammet") kan 
deltage i AAL-programmet, hvis 
kriterierne i nærværende afgørelses artikel 
3, stk. 1, litra c), er opfyldt. Medlemsstater 
og associerede lande, der opfylder 
betingelserne i afgørelsens artikel 3, stk. 1, 
litra c), anses for deltagerlande i 
forbindelse med denne afgørelse.

2. Enhver anden medlemsstat eller ethvert 
andet land, der er associeret Horisont 2020 
– rammeprogram for forskning og 
innovation (2014-2020), iværksat ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. .../2013 (i det følgende benævnt 
"Horisont 2020-rammeprogrammet") kan 
til enhver tid deltage i AAL-programmet, 
hvis kriterierne i nærværende afgørelses 
artikel 3, stk. 1, litra c), er opfyldt. 
Medlemsstater og associerede lande, der 
opfylder betingelserne i afgørelsens artikel 
3, stk. 1, litra c), anses for deltagerlande i 
forbindelse med denne afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Enhver enhed fra ethvert andet land, 
der er tilknyttet Horisont 2020-
rammeprogrammet, kan til enhver tid 
deltage i programmets indirekte aktioner, 
forudsat at den selv sørger for 
samfinansiering.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 14, stk. 5, i forordning 
(EU) nr. .../2013 [regler for deltagelse og 
formidling i Horisont 2020] kontrolleres 
ansøgernes økonomiske formåen af det 
udpegede nationale 
programforvaltningskontor i 
overensstemmelse med reglerne for 
deltagelse i de udpegede nationale 
programmer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel 19, [(stk. 1, stk. 5-7] og 
stk. 22-29 i forordning (EU) nr. .../2013 
[regler for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020] finder 
finansieringsreglerne i de udpegede 
nationale programmer anvendelse på 

4. Der anvendes harmoniserede 
finansieringsregler på tilskud.
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tilskud forvaltet af de udpegede nationale 
programforvaltningskontorer.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset artikel 38-46 i forordning (EU) 
nr. .../2013 [regler for deltagelse og 
formidling i Horisont 2020] finder 
reglerne i de udpegede nationale 
programmer vedrørende resultater og
adgangsret til baggrundsviden og resultater 
anvendelse.

5. Artikel 38-46 i forordning (EU) nr.
.../2013 [regler for deltagelse og formidling 
i Horisont 2020], vedrørende adgangsret til 
baggrundsviden og resultater finder
anvendelse, herunder krav vedrørende 
åben adgang til videnskabelige 
publikationer, der skal sikres inden for 
Horisont 2020-rammeprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager en foreløbig 
evaluering af AAL-programmet senest den
31. december 2017. Kommissionen 
udarbejder en evalueringsrapport med 
Kommissionens konklusioner af 
evalueringen og bemærkninger.
Kommissionen fremsender rapporten til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2018.

1. Kommissionen foretager en foreløbig
ekstern evaluering af AAL-programmet 
senest den 31. juli 2017. Kommissionen 
udarbejder en evalueringsrapport med 
Kommissionens konklusioner af den 
eksterne evaluering og bemærkninger.
Kommissionen fremsender rapporten til 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
31. december 2017.

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved afslutningen af Unionens deltagelse 
i AAL-programmet, dog senest den
31. december 2022, foretager 
Kommissionen en endelig evaluering af 
AAL-programmet. Kommissionen 
udarbejder en evalueringsrapport med 
resultaterne af evalueringen.
Kommissionen fremsender rapporten til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

2. Ved afslutningen af Unionens deltagelse 
i AAL-programmet, dog senest den
31. december 2022, foretager 
Kommissionen en endelig ekstern 
evaluering af AAL-programmet.
Kommissionen udarbejder en 
evalueringsrapport med resultaterne af den 
eksterne evaluering. Kommissionen 
fremsender rapporten til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 a
Evalueringer

På grundlag af den foreløbige eksterne 
evaluering fremlægger Kommissionen 
senest den 31. juni 2018 om nødvendigt et 
forslag til gennemgang af det nuværende 
program, herunder ændringer, der har 
vist sig nødvendige for at opfylde 
programmålene.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. At fremme udviklingen af innovative 
ikt-baserede produkter og tjenester til en 
aktiv og sund aldring i hjemmet, i 
lokalsamfundet eller på arbejdspladsen
med henblik på at forbedre ældres 
livskvalitet, selvstændighed, deltagelse i 
det sociale liv, kvalifikationer eller
beskæftigelsesmuligheder og øge 
effektiviteten inden for sundhedspleje og 
social omsorg.

1.1. At fremme udviklingen af innovative 
ikt-baserede produkter og tjenester til en 
aktiv og sund aldring, også for personer 
med handicap, i hjemmet, i 
lokalsamfundet eller på arbejdspladsen, og 
derved sigte mod at forbedre ældres 
livskvalitet, velbefindende og inklusion,
selvstændighed, deltagelse i det sociale liv, 
kvalifikationer eller
beskæftigelsesmuligheder og øge 
effektiviteten, relevansen og effektiviteten
inden for sundhedspleje og social omsorg.
Alle ikt-baserede produkter og 
tjenesteydelser, der understøttes, skal 
omfatte funktioner med indbygget 
beskyttelse af privatlivet for at sikre den 
bedst mulige databeskyttelse og 
beskyttelse af privatlivets fred.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2 At fastholde og videreudvikle en kritisk 
masse af anvendt forskning, udvikling og 
innovation på EU-niveau inden for ikt-
baserede produkter og tjenesteydelser til en 
aktiv og sund aldring.

1.2 At fastholde og videreudvikle en kritisk 
masse af anvendt forskning, udvikling og 
innovation på EU-niveau inden for ikt-
baserede produkter og tjenesteydelser til en 
aktiv og sund aldring, også for personer 
med handicap.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3 At udvikle omkostningseffektive 
løsninger, herunder etablere relevante 
interoperabilitetsstandarder og fremme 
udpegningen og tilpasningen af fælles 
løsninger, som er forenelige med de 
forskellige sociale præferencer og 
lovgivningsmæssige aspekter på nationalt 
eller regionalt plan, respektere de ældres 
privatliv og værdighed og, når det er 
relevant, støtte adgangen til tjenesteydelser 
i landdistrikter og randområder eller støtte 
andre grupper såsom handicappede.

1.3 At udvikle omkostningseffektive og 
energieffektive løsninger, herunder 
etablere relevante 
interoperabilitetsstandarder og fremme 
udpegningen og tilpasningen af fælles 
løsninger, som er forenelige med de 
forskellige sociale præferencer, 
socioøkonomiske faktorer (herunder 
energifattigdom, social inklusion), 
kønsaspekter og lovgivningsmæssige 
aspekter på nationalt eller regionalt plan, 
respektere de ældres privatliv og 
værdighed og, når det er relevant, støtte 
adgangen til tjenesteydelser i landdistrikter 
og randområder eller støtte andre grupper 
såsom handicappede.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 1 – underpunkt 1.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3a. Bidrage til opnåelsen af de energi-
og klimapolitiske mål ved fremme af 
løsninger, der forbedrer 
energieffektiviteten, også set fra 
slutbrugerens synspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. AAL-programmet skaber gunstige vilkår 
for små og mellemstore virksomheders 
deltagelse.

2. AAL-programmet skaber gunstige vilkår 
for små og mellemstore virksomheders 
deltagelse. Der skal indgå mindst en SMV 
i et konsortium, der modtager tilskud i 
forbindelse med de årlige indkaldelser.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Bilag I – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. AAL-programmet har fokus på 
markedsorienteret anvendt forskning og 
innovation og supplerer de tilknyttede 
langsigtede forskningsaktiviteter og
omfattende innovationsaktiviteter, som er 
planlagt under Horisont 2020-
rammeprogrammet og andre europæiske og 
nationale initiativer. Det bidrager ligeledes 
til gennemførelsen af det europæiske 
innovationspartnerskab inden for aktiv og 
sund aldring.

3. AAL-programmet har fokus på 
markedsorienteret anvendt forskning og 
innovation og supplerer de tilknyttede 
langsigtede forskningsaktiviteter og 
innovationsaktiviteter, som er planlagt 
under Horisont 2020-rammeprogrammet,
og om nødvendigt koordinere med andre 
europæiske og nationale initiativer, såsom 
fælles programlægningsinitiativer og 
aktiviteter, der iværksættes inden for 
rammerne af Det Europæiske 
Teknologiske Institut samt videns- og 
innovationsfællesskaberne. Det bidrager 
ligeledes til gennemførelsen af det 
europæiske innovationspartnerskab inden 
for aktiv og sund aldring.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Bilag II – del I – punkt 1



PE523.017v01-00 20/29 PR\1009322DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foranstaltningerne under AAL-
programmet er navnlig rettet mod 
markedsorienterede forsknings- og 
innovationsprojekter inden for aktiv og 
sund aldring, der påviser, at det er muligt at 
udnytte projektresultaterne inden for en 
realistisk tidshorisont. Finansieringen af 
disse indirekte foranstaltninger under 
AAL-programmet har primært karakter af 
tilskud, f.eks. i form af tildeling af priser, 
prækommercielle offentlige indkøb og 
offentlige indkøb af innovative løsninger.

1. Foranstaltningerne under AAL-
programmet er navnlig rettet mod 
markedsorienterede forsknings- og 
innovationsprojekter inden for aktiv og 
sund aldring, der påviser, at det er muligt at 
udnytte projektresultaterne inden for en 
realistisk tidshorisont. Finansieringen af 
disse indirekte foranstaltninger under 
AAL-programmet har primært karakter af 
tilskud, f.eks. i form af tildeling af priser, 
prækommercielle offentlige indkøb og 
offentlige indkøb af innovative løsninger
såvel som adgang til finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Bilag II – del I – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der kan endvidere ydes støtte til 
aktiviteter vedrørende formidling og 
fremme af programmet og til 
foranstaltninger, der øger bevidstheden om 
den nuværende kapacitet, fremmer 
anvendelsen af innovative løsninger og
skaber kontakt mellem organisationer på 
efterspørgsels- og udbudssiden og 
investorer.

2. Der kan endvidere ydes støtte til 
aktiviteter vedrørende formidling og 
fremme af programmet og til 
foranstaltninger, der øger bevidstheden om 
den nuværende kapacitet, fremmer 
anvendelsen af innovative løsninger, der
skaber kontakt mellem organisationer på 
efterspørgsels- og udbudssiden og 
investorer.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Bilag II – del I – punkt 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der kan ligeledes ydes støtte til 
foranstaltninger, der sigter på at forbedre 
kvaliteten af forslag, og til 
gennemførlighedsundersøgelser og 
workshopper. Der kan indledes et 
samarbejde med regionerne i Unionen med 
henblik på at øge gruppen af deltagende 
interessenter i AAL-programmet.

3. Der kan ligeledes ydes støtte til 
foranstaltninger, der sigter på at forbedre 
kvaliteten af forslag, og til 
gennemførlighedsundersøgelser og 
workshopper. Der kan indledes et 
samarbejde med regionerne i Unionen, 
uanset om de er fra deltagende lande, med 
henblik på at øge gruppen af deltagende 
interessenter i AAL-programmet.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Bilag II – del I – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der ydes støtte til aktioner, der sigter 
mod vurdering og forbedring af 
forslagenes energieffektivitet, såsom at 
yde støtte til kvantificering af de udviklede 
ikt-produkters, netværks og 
tjenesteydelsers fodaftryk på miljøet, også 
set fra slutbrugerens synspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. AAL-programmet gennemføres på 
grundlag af årlige arbejdsplaner, hvori der
peges på emner for indkaldelser af forslag.

1. AAL-programmet gennemføres på 
grundlag af årlige arbejdsplaner, hvori der 
peges på de udfordringer og 
prioriteringer, man står over for, og de 
anvendte typer af instrumenter 
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(indkaldelser af forslag eller andre former 
for finansiering f.eks. priser, 
prækommercielle offentlige indkøb og 
offentlige indkøb af innovative løsninger).

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med gennemførelsen af 
AAL-programmet høres relevante 
interessenter (bl.a. beslutningstagere fra 
offentlige myndigheder, 
brugerrepræsentanter, leverandører af
tjenesteydelser og forsikringsvirksomheder 
i den private sektor samt erhvervslivet, 
herunder små og mellemstore 
virksomheder) om fastlæggelsen af 
prioriteterne for anvendt forskning og 
innovation.

3. I forbindelse med gennemførelsen af 
AAL-programmet høres relevante 
interessenter (bl.a. beslutningstagere fra 
offentlige myndigheder, 
brugerrepræsentanter, leverandører af 
tjenesteydelser og forsikringsvirksomheder 
i den private sektor samt erhvervslivet, 
herunder små og mellemstore 
virksomheder) om de årlige 
arbejdsprogrammer vedrørende
fastlæggelsen af prioriteterne for anvendt 
forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Gennemførelsen af AAL-programmet 
tager hensyn til en bred definition af 
innovation, herunder organisatoriske, 
erhvervsmæssige, teknologiske og 
miljømæssige aspekter. Det sikrer en 
tværfaglig tilgang og integrationen af 
samfundsvidenskaben i programmet.
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Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Gennemførelsen af AAL-programmet 
bidrager til Unionens klima- og 
energipolitiske mål og afspejler behovet 
for at bekæmpe energifattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Der tages passende hensyn til eventuelle
kønspolitiske og etiske aspekter og 
aspekter i relation til privatlivets fred i 
overensstemmelse med internationale 
retningslinjer.

5. Der tages passende hensyn til 
kønspolitiske og etiske aspekter og 
aspekter i relation til privatlivets fred i 
overensstemmelse med Horisont 2020-
rammeprogrammets principper og regler, 
relevant EU- og national lovgivning samt
internationale retningslinjer.
Gennemførelsen af AAL-programmet skal 
overholde etiske principper og den 
relevante nationale lovgivning, EU-
lovgivning samt international lovgivning, 
herunder Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
den europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive 
tillægsprotokoller. Der lægges særlig vægt 
på proportionalitetsprincippet, retten til 
privatlivets fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til personlig 
fysisk og psykisk integritet, retten til 
ikkediskrimination og behovet for at sikre 
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et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De enkelte deltagerlande letter
deltagelsen af organisationer, der 
repræsenterer aktører på 
efterspørgselssiden.

7. De enkelte deltagerlande sikrer
deltagelsen af organisationer, der 
repræsenterer aktører på 
efterspørgselssiden, og som skal involveres 
så tidligt som muligt i alle forsknings- og 
innovationsprojekter finansieret inden for 
AAL-programmet.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Bilag II – del II – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Juridiske og finansielle spørgsmål 
vedrørende deltagere i udvalgte projekter 
behandles af det udpegede nationale 
programforvaltningskontor. Nationale 
administrative regler og principper finder 
anvendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til afgørelse
Bilag III – punkt 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. AALA er underlagt 
generalforsamlingens beslutninger. 
Generalforsamlingen er det 
beslutningstagende organ for AAL-
programmet. Generalforsamlingen udpeger 
medlemmerne af bestyrelsen og overvåger 
AAL-programmets gennemførelse, 
herunder godkendelse af de årlige 
arbejdsplaner, tildeling af national støtte til 
projekter og behandling af nye ansøgninger 
om medlemskab. Dens arbejde er underlagt 
princippet om, at hvert land har en stemme. 
Beslutninger træffes med simpelt flertal. 
Dette gælder dog ikke beslutninger 
vedrørende efterfølgelse, optagelse eller 
udelukkelse af medlemmer eller opløsning 
af foreningen, som kan være omfattet af 
særlige afstemningskrav i foreningens 
vedtægter.

4. AALA er underlagt 
generalforsamlingens beslutninger. 
Generalforsamlingen er det 
beslutningstagende organ for AAL-
programmet. Generalforsamlingen udpeger 
medlemmerne af bestyrelsen og overvåger 
AAL-programmets gennemførelse, 
herunder godkendelse af de årlige 
arbejdsplaner, tildeling af national støtte til 
projekter og behandling af nye ansøgninger 
om medlemskab. Dens arbejde er underlagt 
princippet om, at hvert land har en stemme. 
Beslutninger træffes med simpelt flertal. 
Dette gælder dog ikke beslutninger 
vedrørende efterfølgelse eller udelukkelse 
af medlemmer eller opløsning af 
foreningen, som kan være omfattet af 
særlige afstemningskrav i foreningens 
vedtægter.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til afgørelse
Bilag III – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Et rådgivende forum med repræsentanter 
for erhvervslivet, brugerne og andre 
interessenter fremsætter anbefalinger til 
prioriterede områder og emner for 
indkaldelserne af forslag og andre 
foranstaltninger under AAL-programmet.

8. Et rådgivende forum med repræsentanter 
for erhvervslivet, brugerne og andre 
interessenter, der skal give balance mellem 
typer af organisationer, generationerne og 
kønnene, høres mindst en gang om året i 
forbindelse med vedtagelsen af det årlige 
arbejdsprogram og fremsætter 
anbefalinger til prioriterede områder og 
emner for indkaldelserne af forslag og 
andre foranstaltninger under AAL-
programmet.

Or. en



PE523.017v01-00 26/29 PR\1009322DA.doc

DA



PR\1009322DA.doc 27/29 PE523.017v01-00

DA

BEGRUNDELSE

Indledning

Med den forventede stigning i antallet af personer i alderen 65-80 år (40 % mellem 2010 og 
2030) er det en vigtig og presserende udfordring at finde løsninger for aktiv og sund aldring 
og demografiske ændringer for Europa i det 21. århundrede. Derudover er den "grå" økonomi 
også en mulighed for udvikling af innovative tjenesteydelser og produkter, der opfylder både 
sociale behov og fremmer økonomisk udvikling og nye forretningsmodeller.

Der blomstrer adskillige initiativer i det europæiske forskningsrum som reaktion på den 
udfordring, som "aktiv og sund aldring" udgør, herunder et europæisk innovationspartnerskab, 
og den fremtidige oprettelse af et videns- og innovationsfællesskab under Det Europæiske 
Teknologiske Institut. Ordføreren mener, at fremskaffelsen af midler via et program for aktiv 
og sund aldring ("Active and Assisted Living Programme") er berettiget og kan supplere disse 
initiativer og glæder sig over tilpasningen af AAL2 til målene for det europæiske 
innovationspartnerskab. 

Midtvejsevalueringen fra december 2010 og den offentlige høring foretaget på baggrund af 
den konsekvensanalyse, der ledsager lovforslaget, har dog fremhævet problemer og mangler, 
som kun delvist kan løses ved det forslag, der er fremlagt af Kommissionen. Ordføreren 
fremsætter derfor en række ændringsforslag, der skal tage hensyn til disse betænkeligheder 
samt styrke programmets mål med hensyn til bredere politikmål, effektiviteten af dets 
gennemførelse og tilpasningen til anvendelsesområdet for Horisont 2020-rammeprogrammet.

Sikring af inddragelse af slutbrugerne helt fra begyndelsen og fremme af social 
innovation

Informations- og kommunikationsteknologier (ikt) kan spille en vigtig rolle i at forbedre 
livskvaliteten for ældre mennesker og deres karriereforløb og øge plejens 
omkostningseffektivitet. Både den foreløbige eksterne evaluering og konsekvensanalysen 
fremhævede den utilstrækkelige inddragelse af slutbrugere i udviklingsfasen som den mest 
betydende hindring for innovation inden for ikt og aldring. Det er navnlig i sundhedssektoren, 
at denne inddragelse på et meget tidligt stadie i innovationsprocessen er afgørende for 
udvikling af løsninger, som de endelige modtagere kan acceptere og har behov for.

Ordføreren støtter derfor den vægt, der er lagt på behovet for at forbedre inddragelsen af 
slutbrugerne i programdeltagelsen, og foreslår, at det opstilles som et formelt krav for alle 
projekter, helt fra starten. Programmet bør derudover indeholde en bred definition af 
innovation, herunder organisatoriske, erhvervsmæssige, teknologiske og miljømæssige 
aspekter. Den skal sikre en tværfaglig tilgang og integration af samfundsvidenskaben i 
programmet for at forbedre ikke blot aspekter som omkostningseffektivitet, men også på 
bedste måde omfatte andre socioøkonomiske faktorer, såsom social inklusion, trivsel og 
bæredygtighed.

Støtte til energieffektive løsninger, også for den endelige støttemodtager

Ikt-drevne løsninger kan give større energieffektivitet i sundhedsplejen og 
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socialsikringssystemet ved for eksempel at reducere behovet for transport. Men en forøgelse 
af teknologier, der giver mulighed for at blive længst muligt i eget hjem, kunne på den anden 
side flytte omkostningerne over på slutbrugernes energiregning. Dette ville være til skade 
navnlig for personer, der er energifattige, eller som ikke har adgang til moderne 
energitjenesteydelser.

Udviklingen af løsninger bør tage disse perspektiver behørigt i betragtning. Der bør ydes 
støtte til aktioner, der sigter mod vurdering og forbedring af forslagenes energieffektivitet, 
såsom at yde støtte til kvantificering af de udviklede ikt-produkters, netværks og 
tjenesteydelsers fodaftryk på miljøet, også set fra slutbrugerens synspunkt.

Imødekommelse af behovene hos personer med handicap

Særprogrammet under Horisont 2020, under udfordringen i punkt "1.4.1 Aktiv aldring og 
hjælp til en uafhængig tilværelse" beskriver de prioriterede aktiviteter, der bør tages fat på 
inden for dette område. Personer med handicap er klart nævnt som en målgruppe blandt de 
ældre, selv om dette ikke er gjort tilstrækkeligt tydeligt i det nuværende AAL-forslag. 
Ordføreren foreslår, at der sikres en bedre tilpasning til disse politiske prioriteringer.

Sikring af efterlevelse af etiske principper og navnlig kravene til databeskyttelse og 
sikring af privatlivets fred

Da aktiviteterne i AAL-programmet finansieres via Horisont 2020-programmet, skal de være i 
fuld overensstemmelse med dets generelle principper og krav. De skal navnlig efterleve etiske 
principper samt relevant national, europæisk og international lovgivning, herunder Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske 
menneskerettighedskonvention, inklusive tillægsprotokoller. 

Som fastsat i Horisont 2020-rammeprogrammet skal der lægges særlig vægt på 
proportionalitetsprincippet, retten til privatlivets fred, retten til beskyttelse af 
personoplysninger, retten til personlig fysisk og psykisk integritet, retten til 
ikkediskrimination og behovet for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. Disse krav er 
særligt relevante for dette program, hvor ikt-teknologier og personlig pleje kombineres.

Ikt-løsninger fungerer ved hjælp af mange personlige data og profiler, herunder 
realtidskommunikation, og udgør derfor en stor risikofaktor med hensyn til data, 
sikkerhedsbrud og beskyttelse af privatlivet. Der bør foretages evaluering af projekters 
databeskyttelse og beskyttelse af privatlivet inden for programmet for at sikre en høj grad af 
databeskyttelse og -sikkerhed, og programmet bør kræve indbygget beskyttelse af privatlivet i 
de enkelte projekter, der finansieres.

Forenkling og yderligere bidrag til opbygningen af det europæiske forskningsrum 

Artikel 185-initiativer, som er et af de instrumenter, som det europæiske forskningsområde 
(ERA) har til sin rådighed, blev etableret med det formål, at det skulle føre til en gradvis 
integration af de nationale finansieringsordninger på europæisk plan. AAL-programmet er et 
godt eksempel på denne proces, da det med held har ført til udarbejdelsen af et fælles 
årsprogram, hvor der på europæisk plan er udviklet indkaldelser kræver sammen af 
deltagerlandene.
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Men midtvejsevalueringen og høringsprocessen har klart vist, at fragmentering og 
utilstrækkelig koordinering af de forskellige finansielle instrumenter, regler for 
støtteberettigelse og refusionsordninger er hindringer for innovation. Deltagelsen er påvirket 
af den kompleksitet, der skyldes de enkelte landes finansielle regler og nationale regler for 
støtteberettigelse ved gennemførelsen af programmet. Den skævhed, der er mellem nationale 
betalingsordninger og projektets tidsplan, skaber likviditetsproblemer. Den komplekse 
forvaltningsopbygning medfører lang tid for kontraktindgåelse administrative byrder for såvel 
deltagerne som de nationale finansieringsorganer. 

Ordføreren beklager, at Kommissionen kun har fremsat få konkrete forslag til håndtering af 
de identificerede problemer og til sikring af, at integrationen af ERA i en rullende proces 
fortsættes via dette instrument.

Ordføreren foreslår derfor, at der søges løsninger, der vil kunne give mere ensartede og 
forenklede regler, så reglerne for deltagelse i AAL-programmet tilpasse reglerne for Horisont 
2020. 

Især reglerne for formidling og udnyttelse af resultater bør tilpasses for at give alle deltagere 
samme retssikkerhed, rettigheder og forpligtelser. Der bør også fastsættes ensartede 
refusionsregler for hver indkaldelse med henblik på at forenkle og fremskynde de 
administrative procedurer. 

Den præcise opbygning til gennemførelsen af programmet inden for mere ensartede og 
forenklede rammer, herunder den rolle, som AAL-foreningen, Kommissionen og de nationale 
finansieringsenheder spiller, bør være genstand for en bredere drøftelse i Europa-Parlamentet 
og med alle berørte aktører.


