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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά 
με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση που έχει αναληφθεί από κοινού 
από διάφορα κράτη μέλη
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0500),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 185 και το άρθρο 188 παράγραφος 
2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0219/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις ...1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-
0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

                                               
1 ΕΕ C …
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» - το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020) που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 20135, (εφεξής
«πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζων 2020») 
στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερου 
αντικτύπου στην έρευνα και την 
καινοτομία συμβάλλοντας στην ενίσχυση 
συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, 
μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής της 
Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνονται από περισσότερα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 της 
Συνθήκης.

(2) Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» - το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία (2014-2020) που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της … 20135, (εφεξής
«πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζων 2020») 
στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερου 
αντικτύπου στην έρευνα και την 
καινοτομία, αναπτύσσοντας στενότερες 
συνέργειες, ενισχύοντας τον συντονισμό 
και αποφεύγοντας άσκοπες 
αλληλοεπικαλύψεις με διεθνή, εθνικά και 
περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα. 
Οι συμπράξεις μεταξύ δημοσίων φορέων, 
μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής της 
Ένωσης σε προγράμματα που 
αναλαμβάνονται από περισσότερα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 της 
Συνθήκης, πρέπει να επιτυγχάνουν τους 
στόχους αυτούς.

__________________ __________________
5 ΕΕ … [ΠΠ H2020] 5 ΕΕ … [ΠΠ H2020]

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Οι δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος AAL θα πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με τις γενικές 
αρχές του προγράμματος-πλαισίου 
«Ορίζων 2020», ιδίως όσον αφορά την 
ισότητα των φύλων, την ανοικτή 
πρόσβαση και τις αρχές δεοντολογίας. Θα 
πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις 
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αρχές δεοντολογίας και τη σχετική 
εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και των 
συμπληρωματικών της πρωτοκόλλων. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
αρχή της αναλογικότητας, στο δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, στο δικαίωμα στη σωματική 
και διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, 
στο δικαίωμα της μη εισαγωγής 
διακρίσεων και στην ανάγκη διασφάλισης 
υψηλού επιπέδου προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τον Δεκέμβριο του 2012, η Επιτροπή 
κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του ΚΠ AAL8. Η εν 
λόγω αξιολόγηση διενεργήθηκε από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων. Η συνολική γνώμη της 
εν λόγω ομάδας εμπειρογνωμόνων ήταν 
ότι το ΚΠ AAL είχε επιτύχει καλή πρόοδο 
ως προς τους στόχους του και 
αξιοθαύμαστα αποτελέσματα και ότι θα 
πρέπει να συνεχιστεί και μετά το πέρας της 
τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου. Η 
ομάδα εμπειρογνωμόνων επεσήμανε, 
ωστόσο, ορισμένες ελλείψεις και ιδίως την 
ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των 
χρηστών σε έργα και για περαιτέρω 
βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων 
όσον αφορά το χρόνο που απαιτείται για 

(4) Τον Δεκέμβριο του 2012, η Επιτροπή 
κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του ΚΠ AAL8. Η εν 
λόγω αξιολόγηση διενεργήθηκε από ομάδα 
εμπειρογνωμόνων. Η συνολική γνώμη της 
εν λόγω ομάδας εμπειρογνωμόνων ήταν 
ότι το ΚΠ AAL είχε επιτύχει καλή πρόοδο 
ως προς τους στόχους του και 
αξιοθαύμαστα αποτελέσματα και ότι θα 
πρέπει να συνεχιστεί και μετά το πέρας της 
τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου. Η 
ομάδα εμπειρογνωμόνων επεσήμανε, 
ωστόσο, ορισμένες ελλείψεις και ιδίως την 
ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των 
χρηστών σε έργα, σε όσο το δυνατόν πιο 
πρώιμο στάδιο, και για περαιτέρω 
βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων 
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την ανάθεση των συμβάσεων και το χρόνο 
που απαιτείται για την πληρωμή.

όσον αφορά τον χρόνο που απαιτείται για 
την ανάθεση των συμβάσεων και τον 
χρόνο που απαιτείται για την πληρωμή.

__________________ __________________
8 COM(2010) 763 τελικό, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2010.

8 COM(2010) 763 τελικό, της 16ης 
Δεκεμβρίου 2010.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης του 2010 και της 
διαδικασίας διαβούλευσης του 2012 
επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι ο 
κατακερματισμός και ο ανεπαρκής 
συντονισμός των διαφόρων 
χρηματοδοτικών μέσων, κανόνων 
επιλεξιμότητας και συστημάτων 
επιστροφής δαπανών επηρεάζουν τη 
συμμετοχή και θέτουν φραγμό στην 
καινοτομία. Για κάθε πρόσκληση, τα 
συμμετέχοντα κράτη, μέσω της γενικής 
συνέλευσης της AALA, θα πρέπει να 
συμφωνούν σε ενιαίους κανόνες 
χρηματοδότησης, οι οποίοι θα 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τους κανόνες 
του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 
2020»·

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο
«Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020 - Ένωση 
καινοτομίας»10, η Επιτροπή ανέφερε ότι η 
γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μία από 
τις κοινωνιακές προκλήσεις στις οποίες τα 
επιτεύγματα καινοτομίας μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να 
τονώσουν την ανταγωνιστικότητα, να 
επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να 
ηγηθούν της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
να αναπτυχθούν και να αναλάβουν ηγετικό 
ρόλο παγκοσμίως σε νέες αγορές 
οικονομικής ανάπτυξης, να βελτιώσουν 
την ποιότητα και την αποδοτικότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών και να συμβάλουν 
έτσι στη δημιουργία μεγάλου αριθμού 
νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

(6) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο
«Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020 - Ένωση 
καινοτομίας»10, η Επιτροπή ανέφερε ότι η 
γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μία από 
τις κοινωνιακές προκλήσεις στις οποίες τα 
επιτεύγματα καινοτομίας μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να 
επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να 
ηγηθούν της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, 
να αναπτυχθούν και να αναλάβουν ηγετικό 
ρόλο παγκοσμίως σε νέες αγορές 
οικονομικής ανάπτυξης, να βελτιώσουν 
την ποιότητα και την αποδοτικότητα των 
δημόσιων υπηρεσιών και να συμβάλουν 
έτσι στη δημιουργία μεγάλου αριθμού 
νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

__________________ __________________
10 COM(2010) 546 τελικό, της 6ης 
Οκτωβρίου 2012.

10 COM(2010) 546 τελικό, της 6ης 
Οκτωβρίου 2012.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με 
θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση που 
θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Ένωσης 
Καινοτομίας προσδοκά ότι οι λύσεις ΤΠΕ 
θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της σχετικά με την 
αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής κατά 
δύο χρόνια έως το 2020, καθώς και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
συστημάτων περίθαλψης στην Ένωση. Το 

(9) Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με 
θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση που 
θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Ένωσης 
Καινοτομίας προσδοκά ότι οι λύσεις ΤΠΕ 
θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων της σχετικά με την 
αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής κατά 
δύο χρόνια έως το 2020, καθώς και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 
της αποτελεσματικότητας των 
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στρατηγικό σχέδιο υλοποίησής της 
καθορίζει προτεραιότητες για την 
επιτάχυνση και την κλιμάκωση της 
καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση σε όλη την Ένωση σε τρεις 
τομείς: την πρόληψη και την προώθηση 
της υγείας· την περίθαλψη και τη θεραπεία· 
και την ανεξάρτητη διαβίωση και την 
κοινωνική ένταξη.

συστημάτων περίθαλψης στην Ένωση. Το 
στρατηγικό σχέδιο υλοποίησής της 
καθορίζει προτεραιότητες για την 
επιτάχυνση και την κλιμάκωση της 
καινοτομίας για την ενεργό και υγιή 
γήρανση σε όλη την Ένωση σε τρεις 
τομείς: την πρόληψη και την προώθηση 
της υγείας· την περίθαλψη και τη θεραπεία· 
και την ανεξάρτητη διαβίωση και την 
κοινωνική ένταξη.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Δεδομένου ότι τα συστήματα ΤΠΕ 
διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και προσωπικών 
προφίλ, μέσω επικοινωνιών σε 
πραγματικό χρόνο, κάτι το οποίο 
συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο παραβιάσεων 
της ασφάλειας δεδομένων, θα πρέπει στο 
πλαίσιο του προγράμματος να 
πραγματοποιείται αξιολόγηση της 
προστασίας και της ιδιωτικότητας των 
δεδομένων των έργων, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 
και ασφάλειας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 β) Η Ένωση έχει δεσμευτεί να 
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επεκτείνει τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου και να αυξήσει την 
ενεργειακή απόδοση έως το 2020. Η 
αξιολόγηση του αντίκτυπου των 
καινοτομιών που βασίζονται στις ΤΠΕ 
στην ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να 
εντάσσεται στις δραστηριότητες του 
προγράμματος, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ανάπτυξη ενεργειακά 
αποδοτικών λύσεων και η εξοικονόμηση 
ενέργειας όχι μόνο για τα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και για 
τον τελικό χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης 
σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη 
αυτόνομη διαβίωση (εφεξής «πρόγραμμα 
AAL») πρέπει να βασιστεί στα 
επιτεύγματα του προηγούμενου 
προγράμματος και να αντιμετωπίσει τις 
αδυναμίες του ενθαρρύνοντας την 
ισχυρότερη συμμετοχή των χρηστών σε 
έργα και υλοποιώντας ένα περισσότερο 
ευέλικτο πρόγραμμα.

(10) Το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης 
σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη 
αυτόνομη διαβίωση (εφεξής «πρόγραμμα 
AAL») πρέπει να βασιστεί στα 
επιτεύγματα του προηγούμενου 
προγράμματος και να αντιμετωπίσει τις 
αδυναμίες του εξασφαλίζοντας ισχυρή
συμμετοχή των χρηστών σε όλα τα έργα, 
από το αρχικό στάδιο, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ότι οι λύσεις που 
αναπτύσσονται είναι αποδεκτές και 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες 
ανάγκες. Επιπλέον, απαιτείται 
απλουστευμένη, συνεπής και ευέλικτη 
υλοποίηση του προγράμματος.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Το πρόγραμμα AAL θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη έναν ευρύ ορισμό της 
καινοτομίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει 
οργανωτικές, επιχειρηματικές, 
τεχνολογικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές. Θα πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζεται μια 
διεπιστημονική προσέγγιση και η 
ενσωμάτωση των κοινωνικών επιστημών 
στο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Οι οντότητες από μη συμμετέχοντα 
κράτη μέλη οι οποίες επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του 
προγράμματος AAL δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζουν διακρίσεις όσον αφορά 
την πρόσβαση σε κονδύλια από το 
«Ορίζων 2020» στο πλαίσιο του εν λόγω 
προγράμματος. Οι οντότητες αυτές θα 
πρέπει να δικαιούνται να συμμετέχουν σε 
προσκλήσεις, εφόσον έχουν εξασφαλίσει 
τη δική τους συγχρηματοδότηση.

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σύμφωνα με τους στόχους του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΠΠ 
H2020], οποιοδήποτε κράτος μέλος και 
οποιαδήποτε χώρα που συνδέεται με το 
πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» θα 
πρέπει να δικαιούται να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα AAL.

(12) Σύμφωνα με τους στόχους του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΠΠ 
H2020], οποιοδήποτε κράτος μέλος και 
οποιαδήποτε χώρα που συνδέεται με το 
πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» θα 
πρέπει να δικαιούται να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα AAL ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα 
AAL υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
… /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της … 2013, σχετικά 
με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής 
και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 
2020 – Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)»15.
Ωστόσο, λόγω ειδικών λειτουργικών 
αναγκών του προγράμματος AAL, είναι 
απαραίτητο να προβλέπονται 
παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανονισμό 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 
του εν λόγω κανονισμού.

(18) Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα 
AAL υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
… /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της … 2013, σχετικά 
με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής 
και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 
2020 – Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)»15.
Για κάθε πρόσκληση θα πρέπει να 
θεσπίζονται ενιαία ποσοστά 
χρηματοδότησης και ενιαίοι κανόνες.

__________________ __________________
15 ΕΕ L … της …, σ. …. [ΚΣ H2020]. 15 ΕΕ L … της …, σ. …. [ΚΣ H2020].

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΣ 
H2020] είναι απαραίτητες καθώς το 
πρόγραμμα AAL προορίζεται να 
αποτελέσει πρόγραμμα που βρίσκεται 
κοντά στην αγορά και στο οποίο 
συνενώνονται πολλές διαφορετικές εθνικές 
χρηματοδοτικές ροές (όπως προγράμματα 
χρηματοδότησης της ερευνητικής 
καινοτομίας, της υγείας και της 
βιομηχανίας). Αυτά τα εθνικά 
προγράμματα έχουν εκ φύσεως 
διαφορετικούς κανόνες συμμετοχής και 
δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα 
ευθυγραμμιστούν πλήρως με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 [κανόνες 
συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζων 
2020»]. Επιπλέον, το πρόγραμμα AAL 
στοχεύει ιδίως σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και οργανώσεις χρηστών που 
δεν συμμετέχουν συνήθως σε 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
της Ένωσης. Για να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των εν λόγω επιχειρήσεων και 
οργανώσεων, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης παρέχεται
σύμφωνα με τους ιδιαιτέρως γνωστούς 
κανόνες των εθνικών προγραμμάτων 
χρηματοδότησής τους και υλοποιείται 
μέσω μιας ενιαίας επιχορήγησης που 
συνδυάζει τη χρηματοδότηση της Ένωσης 
με την αντίστοιχη εθνική χρηματοδότηση.

(19) Το πρόγραμμα AAL προορίζεται να 
αποτελέσει πρόγραμμα καινοτομίας που 
βρίσκεται κοντά στην αγορά και στο οποίο 
συνενώνονται πολλές διαφορετικές εθνικές 
χρηματοδοτικές ροές (όπως προγράμματα 
χρηματοδότησης της ερευνητικής 
καινοτομίας, της υγείας και της 
βιομηχανίας). Παρότι τα εθνικά 
προγράμματα έχουν εκ φύσεως 
διαφορετικούς κανόνες συμμετοχής, η 
συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 [κανόνες 
συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζων 
2020»]. Επιπλέον, το πρόγραμμα AAL 
στοχεύει ιδίως σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και οργανώσεις χρηστών που 
δεν συμμετέχουν συνήθως σε 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
της Ένωσης. Για να διευκολυνθεί η 
συμμετοχή των εν λόγω επιχειρήσεων και 
οργανώσεων, η χρηματοδοτική 
συνεισφορά της Ένωσης μπορεί να
παρέχεται μέσω των εθνικών φορέων 
χρηματοδότησης και να υλοποιείται μέσω 
μιας ενιαίας επιχορήγησης που συνδυάζει 
τη χρηματοδότηση της Ένωσης με την 
αντίστοιχη εθνική χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει 
ενδιάμεση αξιολόγηση για την αξιολόγηση 
ιδίως της ποιότητας και της 
αποδοτικότητας του προγράμματος AAL
και της προόδου προς την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και τελική 
αξιολόγηση, και να εκπονήσει έκθεση 
σχετικά με αυτές τις αξιολογήσεις.

(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει 
ενδιάμεση εξωτερική αξιολόγηση για την 
αξιολόγηση ιδίως της ποιότητας και της 
αποδοτικότητας του προγράμματος AAL,
της προόδου προς την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί, και της 
συνολικής συνεισφοράς της 
πρωτοβουλίας στην ενίσχυση του 
συντονισμού και της διαλειτουργικότητας 
των εθνικών προγραμμάτων 
δραστηριοτήτων έρευνας και 
καινοτομίας, καθώς και τελική εξωτερική
αξιολόγηση, και να εκπονήσει έκθεση 
σχετικά με αυτές τις αξιολογήσεις.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Το πρόγραμμα AAL θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων 
και να συμμορφώνεται με τις αρχές 
δεοντολογίας που περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020».

(23) Το πρόγραμμα AAL θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων 
και να συμμορφώνεται με τις αρχές 
δεοντολογίας που θεσπίζονται με το
πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020».

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και 2. Οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και 
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οποιαδήποτε άλλη χώρα που σχετίζεται με 
το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία (2014-2020) – Ορίζων 
2020 το οποίο έχει θεσπιστεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 … (εφεξής
«πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζων 2020» μπορεί 
να συμμετάσχει στο πρόγραμμα AAL 
εφόσον πληροί το οριζόμενο στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) κριτήριο που 
προβλέπεται στην παρούσα απόφαση. Τα 
κράτη μέλη και οι σχετικές χώρες που 
πληρούν την προϋπόθεση, η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) θεωρούνται συμμετέχοντα 
κράτη για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης.

οποιαδήποτε άλλη χώρα που σχετίζεται με 
το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και 
την καινοτομία (2014-2020) – Ορίζων 
2020 το οποίο έχει θεσπιστεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 … (εφεξής
«πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζων 2020» μπορεί 
να συμμετάσχει στο πρόγραμμα AAL ανά 
πάσα στιγμή εφόσον πληροί το οριζόμενο 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
κριτήριο που προβλέπεται στην παρούσα 
απόφαση. Τα κράτη μέλη και οι σχετικές 
χώρες που πληρούν την προϋπόθεση, η 
οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) θεωρούνται 
συμμετέχοντα κράτη για τους σκοπούς της 
παρούσας απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Οποιαδήποτε οντότητα, από 
οποιαδήποτε άλλη χώρα η οποία 
σχετίζεται με το πρόγραμμα-πλαίσιο 
«Ορίζων 2020», μπορεί να συμμετάσχει 
ανά πάσα στιγμή στις έμμεσες δράσεις 
του προγράμματος AAL, εφόσον έχει 
εξασφαλίσει τη δική της 
συγχρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
…/2013 [Κανόνες συμμετοχής και 
διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 
2020»], οι συμφωνίες επιχορήγησης με 
συμμετέχοντες υπογράφονται από την 
καθορισμένη εθνική υπηρεσία 
διαχείρισης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 19 
(παράγραφοι 1 και 5 έως 7) και 22 έως 29 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 
[Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος «Ορίζων 2020»], οι
κανόνες χρηματοδότησης των 
καθορισμένων εθνικών προγραμμάτων 
εφαρμόζονται στις επιχορηγήσεις που 
χορηγούνται από τις καθορισμένες 
εθνικές υπηρεσίες διαχείρισης 
προγράμματος.

4. Στις επιχορηγήσεις εφαρμόζονται 
εναρμονισμένοι κανόνες χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 38 έως 
46 του κανονισμού [ΕΕ] αριθ. …/2013 

5. Εφαρμόζονται τα άρθρα 38 έως 46 του 
κανονισμού [ΕΕ] αριθ. …/2013 [Κανόνες 
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[Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος «Ορίζων 2020»],
εφαρμόζονται οι κανόνες των 
καθορισμένων εθνικών προγραμμάτων 
που διέπουν τα αποτελέσματα και τα
δικαιώματα πρόσβασης στις 
προϋπάρχουσες πληροφορίες και στα 
αποτελέσματα.

συμμετοχής και διάδοσης του 
προγράμματος «Ορίζων 2020»], σε σχέση 
με τα δικαιώματα πρόσβασης στις 
προϋπάρχουσες πληροφορίες και στα 
αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων που σχετίζονται με την 
ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές 
δημοσιεύσεις και οι οποίες πρέπει να 
πληρούνται δυνάμει του προγράμματος-
πλαισίου «Ορίζων 2020».

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει 
ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος 
AAL. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση επί 
της αξιολόγησης αυτής, η οποία 
περιλαμβάνει συμπεράσματα της 
αξιολόγησης και παρατηρήσεις της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να 
αποστείλει την έκθεση αυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έως τις 30 Ιουνίου 2018.

1. Έως την 31η Ιουλίου 2017, η Επιτροπή 
οφείλει να διενεργήσει ενδιάμεση
εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος 
AAL. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση επί 
της αξιολόγησης αυτής, η οποία 
περιλαμβάνει συμπεράσματα της
εξωτερικής αξιολόγησης και 
παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
οφείλει να αποστείλει την έκθεση αυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο τέλος της συμμετοχής της Ένωσης 
στο πρόγραμμα AAL και το αργότερο έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή 

2. Στο τέλος της συμμετοχής της Ένωσης 
στο πρόγραμμα AAL και το αργότερο έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή 
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διενεργεί τελική αξιολόγηση του 
προγράμματος AAL. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση επί της αξιολόγησης 
αυτής, η οποία περιλαμβάνει τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η 
Επιτροπή αποστέλλει την έκθεση αυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

διενεργεί τελική εξωτερική αξιολόγηση 
του προγράμματος AAL. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση επί της εξωτερικής
αξιολόγησης αυτής, η οποία περιλαμβάνει 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η 
Επιτροπή αποστέλλει την έκθεση αυτή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 α
Αναθεώρηση

Βάσει της ενδιάμεσης εξωτερικής 
αξιολόγησης, η Επιτροπή υποβάλλει, 
κατά περίπτωση, πρόταση αναθεώρησης 
του τρέχοντος προγράμματος, έως τις 31 
Ιουνίου 2018, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν αλλαγών που θεωρούνται 
απαραίτητες για την εκπλήρωση των 
στόχων του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1. επιτάχυνση της εμφάνισης 
βασιζόμενων σε ΤΠΕ καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών ενεργού και 
υγιούς ευγηρίας στο σπίτι, στην κοινότητα 
και στην εργασία, με αποτέλεσμα τη 

1.1. επιτάχυνση της εμφάνισης 
βασιζόμενων σε ΤΠΕ καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών ενεργού και 
υγιούς γήρανσης καθώς και για άτομα με 
αναπηρία, στο σπίτι, στην κοινότητα και 
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βελτίωση της ποιότητας ζωής, της 
αυτονομίας, της συμμετοχής στην 
κοινωνική ζωή, των δεξιοτήτων και της 
απασχολησιμότητας των ηλικιωμένων και
τον περιορισμό του κόστους της υγείας
και της κοινωνικής περίθαλψης·

στην εργασία, με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, της κοινωνικής ευζωίας 
και κοινωνικής ένταξης, της αυτονομίας, 
της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, των 
δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας 
των ηλικιωμένων και την ενίσχυση της 
αποδοτικότητας, της σημασίας και της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης·
όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ΤΠΕ 
που λαμβάνουν στήριξη περιλαμβάνουν 
χαρακτηριστικά προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2. διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη, 
σε επίπεδο ΕΕ, κρίσιμης μάζας 
εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας στα πεδία των βασιζόμενων 
σε ΤΠΕ προϊόντων και υπηρεσιών ενεργού 
και υγιούς ευγηρίας·

1.2. διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη, 
σε επίπεδο ΕΕ, κρίσιμης μάζας 
εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας στα πεδία των βασιζόμενων 
σε ΤΠΕ προϊόντων και υπηρεσιών ενεργού 
και υγιούς γήρανσης καθώς και για άτομα 
με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3. ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών 1.3. ανάπτυξη οικονομικά και ενεργειακά
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λύσεων, συμπεριλαμβανομένων κοινών 
σχετικών προδιαγραφών 
διαλειτουργικότητας, και διευκόλυνση της 
τοπικής προσαρμογής κοινών λύσεων, 
συμβιβάσιμων με διαφορετικές κοινωνικές 
προτιμήσεις και ρυθμιστικές πτυχές, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες 
σέβονται την ιδιωτική ζωή και την 
αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων και, όπου 
κρίνεται απαραίτητο, στηρίζουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες σε αγροτικές 
περιοχές και σε περιοχές της περιφέρειας ή 
στηρίζουν άλλες ομάδες ατόμων, όπως τα 
άτομα με αναπηρία.

αποδοτικών λύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών σχετικών 
προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, και 
διευκόλυνση της τοπικής προσαρμογής 
κοινών λύσεων, συμβιβάσιμων με 
διαφορετικές κοινωνικές προτιμήσεις, 
κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες 
(συμπεριλαμβανομένων της ενεργειακής 
πενίας και της κοινωνικής ένταξης), 
πτυχές σε σχέση με το φύλο και 
ρυθμιστικές πτυχές, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες σέβονται 
την ιδιωτική ζωή και την αξιοπρέπεια των 
ηλικιωμένων και, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, στηρίζουν την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές και σε 
περιοχές της περιφέρειας ή στηρίζουν 
άλλες ομάδες ατόμων, όπως τα άτομα με 
αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο 1.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.3 α. συμβολή στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα 
μέσω της προώθησης λύσεων που 
βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση, 
μεταξύ άλλων από την οπτική του τελικού 
χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το πρόγραμμα AAL δημιουργεί ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον για τη συμμετοχή 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

2. Το πρόγραμμα AAL δημιουργεί ένα 
ευνοϊκό περιβάλλον για τη συμμετοχή 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σε 
κάθε κοινοπραξία που λαμβάνει 
επιχορήγηση στο πλαίσιο των ετήσιων 
προσκλήσεων συμμετέχει τουλάχιστον 
μία ΜΜΕ.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το πρόγραμμα AAL εστιάζει στην 
εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία που 
βρίσκεται κοντά στην αγορά και 
συμπληρώνει σχετικές δραστηριότητες πιο 
μακροπρόθεσμης έρευνας και καινοτομίας
μεγάλης κλίμακας που σχεδιάζονται στο 
πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου
«Ορίζων 2020» και άλλων ευρωπαϊκών 
και εθνικών πρωτοβουλιών. Συμβάλλει 
επίσης στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής 
σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την 
ενεργό και υγιή γήρανση.

3. Το πρόγραμμα AAL εστιάζει στην 
εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία που 
βρίσκεται κοντά στην αγορά και 
συμπληρώνει σχετικές δραστηριότητες πιο 
μακροπρόθεσμης έρευνας και καινοτομίας 
που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020»,
και συντονίζεται κατά περίπτωση με 
άλλες ευρωπαϊκές και εθνικές 
πρωτοβουλίες, όπως πρωτοβουλίες 
κοινού προγραμματισμού και 
δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας και των 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας.
Συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με 
θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση.

Or. en



PR\1009322EL.doc 23/33 PE523.017v01-00

EL

Τροπολογία 31

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα IΙ – μέρος I – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η υλοποίηση του προγράμματος ΑΑL 
στηρίζει κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένα στην αγορά έργα 
έρευνας και καινοτομίας για την ενεργό 
και υγιή γήρανση, τα οποία καταδεικνύουν 
την ικανότητα αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων των έργων εντός ενός 
ρεαλιστικού χρονικού πλαισίου· η 
χρηματοδότηση αυτών των έμμεσων 
δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΑΑL λαμβάνει κυρίως τη μορφή 
επιχορηγήσεων. Ενδέχεται να λάβει άλλες 
μορφές όπως βραβεία, προεμπορικές 
συμβάσεις και δημόσιες συμβάσεις για 
καινοτόμες λύσεις.

1. Η υλοποίηση του προγράμματος ΑΑL 
στηρίζει κατά κύριο λόγο 
προσανατολισμένα στην αγορά έργα 
έρευνας και καινοτομίας για την ενεργό 
και υγιή γήρανση, τα οποία καταδεικνύουν 
την ικανότητα αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων των έργων εντός ενός 
ρεαλιστικού χρονικού πλαισίου· η 
χρηματοδότηση αυτών των έμμεσων 
δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΑΑL λαμβάνει κυρίως τη μορφή 
επιχορηγήσεων. Ενδέχεται να λάβει άλλες 
μορφές όπως βραβεία, προεμπορικές 
συμβάσεις και δημόσιες συμβάσεις για 
καινοτόμες λύσεις, καθώς και πρόσβαση 
σε χρηματοδοτικά μέσα.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα IΙ – μέρος I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιπλέον, στήριξη μπορούν να λάβουν 
δραστηριότητες για σκοπούς μεσιτείας,
προώθησης προγραμμάτων, δράσεις για 
την κινητοποίηση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων, την ενίσχυση της ανάπτυξης 
καινοτόμων λύσεων και τη σύνδεση 
οργανισμών στην πλευρά της προσφοράς 
και της ζήτησης και επενδυτών.

2. Επιπλέον, στήριξη μπορούν να λάβουν 
δραστηριότητες για σκοπούς μεσιτείας και
προώθησης προγραμμάτων, και δράσεις 
για την κινητοποίηση των υφιστάμενων 
δυνατοτήτων και την ενίσχυση της 
ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων, οι οποίες 
συνδέουν οργανισμούς και επενδυτές στην 
πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα IΙ – μέρος I – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι δράσεις με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας των προτάσεων, οι μελέτες 
σκοπιμότητας και τα σεμινάρια εργασίας 
ενδέχεται επίσης να λάβουν στήριξη. Η 
συνεργασία με τις περιφέρειες της Ένωσης 
μπορεί να προβλεφθεί για τη διεύρυνση 
της ομάδας ενδιαφερομένων που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα AAL.

3. Οι δράσεις με στόχο τη βελτίωση της 
ποιότητας των προτάσεων, οι μελέτες 
σκοπιμότητας και τα σεμινάρια εργασίας 
ενδέχεται επίσης να λάβουν στήριξη. Η 
συνεργασία με τις περιφέρειες της 
Ένωσης, είτε αυτές προέρχονται από 
συμμετέχουσες χώρες είτε όχι, μπορεί να 
προβλεφθεί για τη διεύρυνση της ομάδας 
ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα AAL.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – μέρος Ι – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Λαμβάνουν επίσης στήριξη οι 
δράσεις που αποσκοπούν στην 
αξιολόγηση και τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των προτάσεων, 
όπως αυτές που παρέχουν στήριξη για 
την ποσοτικοποίηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος των προϊόντων, δικτύων 
και υπηρεσιών ΤΠΕ που αναπτύσσονται, 
μεταξύ άλλων από την οπτική του τελικού 
χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα IΙ – μέρος IΙ – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το πρόγραμμα AAL υλοποιείται βάσει 
ετήσιων προγραμμάτων εργασιών που 
εντοπίζουν θέματα για προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων.

1. Το πρόγραμμα AAL υλοποιείται βάσει 
ετήσιων προγραμμάτων εργασιών που 
εντοπίζουν τις προκλήσεις και 
προτεραιότητες που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν και τους τύπους μέσων 
που χρησιμοποιούνται (προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων ή άλλες μορφές 
χρηματοδότησης όπως βραβεία, 
προεμπορικές συμβάσεις και συμβάσεις 
για καινοτόμες λύσεις).

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα IΙ – μέρος IΙ – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υλοποίηση του προγράμματος AAL 
περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με σχετικούς 
ενδιαφερόμενους (όπως υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων από δημόσιες αρχές, 
εκπροσώπους χρηστών, παρόχους 
υπηρεσιών και ασφαλιστές του ιδιωτικού 
τομέα, καθώς επίσης και τη βιομηχανία, 
περιλαμβανομένων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων) όσον αφορά τις 
προτεραιότητες εφαρμοσμένης έρευνας και 
καινοτομίας που θα καλυφθούν.

3. Η υλοποίηση του προγράμματος AAL 
περιλαμβάνει διαβουλεύσεις επί των 
ετήσιων προγραμμάτων εργασίας με 
σχετικούς ενδιαφερόμενους (όπως 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από 
δημόσιες αρχές, εκπροσώπους χρηστών, 
παρόχους υπηρεσιών και ασφαλιστές του 
ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και τη 
βιομηχανία, περιλαμβανομένων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων) όσον αφορά 
τις προτεραιότητες εφαρμοσμένης έρευνας 
και καινοτομίας που θα καλυφθούν.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος AAL λαμβάνεται υπόψη 
ένας ευρύς ορισμός της καινοτομίας, ο 
οποίος περιλαμβάνει οργανωτικές, 
επιχειρηματικές, τεχνολογικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. 
Εξασφαλίζεται επίσης μια 
διεπιστημονική προσέγγιση και η 
ενσωμάτωση των κοινωνικών επιστημών 
στο πρόγραμμα.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II – μέρος ΙΙ – σημείο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 β. Η υλοποίηση του προγράμματος AAL 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και 
την ενέργεια, προωθώντας την 
ενεργειακή απόδοση και λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης της 
ενεργειακής πενίας.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα IΙ – μέρος IΙ – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη πιθανά 
ζητήματα σχετικά με το φύλο, την 
δεοντολογία και την ιδιωτική ζωή 
σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες 

5. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη πιθανά 
ζητήματα σχετικά με το φύλο, τη 
δεοντολογία και την ιδιωτική ζωή 
σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες 
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γραμμές. του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 
2020», τη σχετική ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθυντήριες 
γραμμές. Συγκεκριμένα, κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος AAL 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 
αρχές δεοντολογίας και τη σχετική 
εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και των 
συμπληρωματικών της πρωτοκόλλων. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της 
αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
στο δικαίωμα στη σωματική και 
διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο 
δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων 
και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού 
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα IΙ – μέρος IΙ – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Κάθε συμμετέχον κράτος διευκολύνει τη 
συμμετοχή οργανισμών που 
αντιπροσωπεύουν παράγοντες από την 
πλευρά της ζήτησης.

7. Κάθε συμμετέχον κράτος εξασφαλίζει
τη συμμετοχή οργανισμών που 
αντιπροσωπεύουν παράγοντες από την 
πλευρά της ζήτησης, από το πιο πρώιμο 
στάδιο όλων των έργων έρευνας και 
καινοτομίας που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος AAL.

Or. en
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Τροπολογία 41

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα IΙ – μέρος IΙ – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Τα τυχόν νομικά και οικονομικά 
θέματα που αφορούν τους συμμετέχοντες 
σε έργα που έχουν επιλεγεί για 
χρηματοδότηση αποτελούν αντικείμενο 
διαχείρισης της καθορισμένης εθνικής 
υπηρεσίας διαχείρισης του 
προγράμματος. Εφαρμόζονται οι εθνικοί 
διοικητικοί κανόνες και αρχές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διοίκηση της AALA ασκείται από τη 
γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση 
είναι το όργανο του προγράμματος AAL 
που λαμβάνει τις αποφάσεις. Διορίζει τα 
μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου και 
επιβλέπει την υλοποίηση του 
προγράμματος AAL, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των 
ετήσιων προγραμμάτων εργασιών, της 
κατανομής της εθνικής χρηματοδότησης σε 
έργα και τη διαχείριση των αιτήσεων 
προσχώρησης νέων μελών. Λειτουργεί στη 
βάση της αρχής «μία χώρα μία ψήφος». Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία, εκτός των αποφάσεων 
διαδοχής, εισδοχής ή αποκλεισμού μελών 
ή διάλυσης της ένωσης, περιπτώσεις για τις 
οποίες μπορούν να καθοριστούν ειδικές 
απαιτήσεις ψηφοφορίας στο καταστατικό 
της ένωσης.

4. Η διοίκηση της AALA ασκείται από τη 
γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση 
είναι το όργανο του προγράμματος AAL 
που λαμβάνει τις αποφάσεις. Διορίζει τα 
μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου και 
επιβλέπει την υλοποίηση του 
προγράμματος AAL, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των 
ετήσιων προγραμμάτων εργασιών, της 
κατανομής της εθνικής χρηματοδότησης σε 
έργα και της διαχείρισης των αιτήσεων 
προσχώρησης νέων μελών. Λειτουργεί στη 
βάση της αρχής «μία χώρα μία ψήφος». Οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία, εκτός των αποφάσεων 
διαδοχής ή αποκλεισμού μελών ή διάλυσης 
της ένωσης, περιπτώσεις για τις οποίες 
μπορούν να καθοριστούν ειδικές 
απαιτήσεις ψηφοφορίας στο καταστατικό 
της ένωσης.
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Τροπολογία 43

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα III – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ένα συμβουλευτικό όργανο, 
απαρτιζόμενο από εκπροσώπους του 
κλάδου, χρήστες και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη, στο οποίο εκπροσωπούνται εξίσου οι 
γενεές και τα φύλα, διατυπώνει συστάσεις 
ως προς τις προτεραιότητες και τα 
αντικείμενα των προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων και ως προς άλλες δράσεις του 
προγράμματος AAL.

8. Ένα συμβουλευτικό όργανο, 
απαρτιζόμενο από εκπροσώπους του 
κλάδου, χρήστες και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη, στο οποίο εκπροσωπούνται εξίσου 
τα είδη οργανισμών, οι γενεές και τα 
φύλα, γνωμοδοτεί τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως σχετικά με την έγκριση του 
ετήσιου προγράμματος εργασιών και
διατυπώνει συστάσεις ως προς τις 
προτεραιότητες και τα αντικείμενα των 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και ως 
προς άλλες δράσεις του προγράμματος 
AAL.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης του αριθμού ατόμων ηλικίας μεταξύ 65 και 80 (40% 
μεταξύ του 2010 και του 2030), η εξεύρεση λύσεων για την ενεργό και υγιή γήρανση και τη 
δημογραφική αλλαγή αποτελεί σημαντική και επείγουσα πρόκληση για την Ευρώπη του 21ου 
αιώνα. Επιπλέον, η «γκρίζα» οικονομία αποτελεί επίσης ευκαιρία για την ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων που αφενός ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες 
και αφετέρου ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν αναπτυχθεί στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας για την 
αντιμετώπιση της πρόκλησης «Ενεργός και Υγιής Γήρανση», συμπεριλαμβανομένης μιας 
ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας και της μελλοντικής δημιουργίας μιας κοινότητας 
γνώσης και καινοτομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας. Ο εισηγητής πιστεύει ότι η παροχή χρηματοδότησης μέσω ενός προγράμματος 
σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση είναι δικαιολογημένη και 
συμπληρωματική προς τις πρωτοβουλίες αυτές, χαιρετίζει δε την ευθυγράμμιση του AAL2 με 
τους στόχους της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας. 

Ωστόσο, κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση του Δεκεμβρίου του 2010 και τη δημόσια 
διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε ενόψει της εκτίμησης επιπτώσεων που συνοδεύει τη 
νομοθετική πρόταση, επισημάνθηκαν προβλήματα και ελλείψεις, τα οποία δεν 
αντιμετωπίζονται πλήρως με την τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, ο 
εισηγητής προτείνει ορισμένες αλλαγές, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες αυτές, 
καθώς και να ενισχυθούν οι στόχοι του προγράμματος σε σχέση με τους ευρύτερους στόχους 
πολιτικής, η αποτελεσματικότητα της υλοποίησής του και η ευθυγράμμιση με το πεδίο 
εφαρμογής του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020».

Εξασφάλιση της συμμετοχής των τελικών χρηστών από τα πρώιμα στάδια και ενίσχυση 
της κοινωνικής καινοτομίας

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων που 
τους παρέχουν φροντίδα, καθώς και στην ενίσχυση της οικονομικής αποδοτικότητας της 
περίθαλψης. Τόσο κατά την ενδιάμεση εξωτερική αξιολόγηση όσο και κατά την εκτίμηση 
επιπτώσεων επισημάνθηκε η ανεπαρκής συμμετοχή των τελικών χρηστών στο στάδιο 
ανάπτυξης ως το σημαντικότερο εμπόδιο για την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ σε σχέση 
με τη γήρανση. Ιδίως στον τομέα της υγείας, η εν λόγω συμμετοχή σε πρώιμο στάδιο της 
διαδικασίας καινοτομίας έχει κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη λύσεων οι οποίες θα είναι 
αποδεκτές από τους τελικούς δικαιούχους και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Ο εισηγητής υποστηρίζει συνεπώς ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθεί η 
συμμετοχή των τελικών χρηστών στο πρόγραμμα και προτείνει να περιλαμβάνεται σε όλα τα 
έργα, από τα αρχικά στάδια, ως τυπική προϋπόθεση. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να 
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λαμβάνει υπόψη έναν ευρύ ορισμό της καινοτομίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει οργανωτικές, 
επιχειρηματικές, τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται μια διεπιστημονική προσέγγιση και η ενσωμάτωση των κοινωνικών 
επιστημών στο πρόγραμμα, με στόχο όχι μόνο τη βελτίωση πτυχών σε σχέση με την 
οικονομική αποδοτικότητα, αλλά και την κατάλληλη συμπερίληψη άλλων 
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, όπως η κοινωνική ένταξη, η ευζωία και η βιωσιμότητα.

Υποστήριξη ενεργειακά αποδοτικών λύσεων, μεταξύ άλλων και για τον τελικό δικαιούχο

Οι λύσεις που βασίζονται στις ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας, 
μειώνοντας για παράδειγμα την ανάγκη για μεταφορές. Ωστόσο, ο πολλαπλασιασμός των 
τεχνολογιών αυτόνομης διαβίωσης υποβοηθούμενης από το περιβάλλον, αν δεν αξιολογηθεί 
κατάλληλα, θα μπορούσε από την άλλη πλευρά να μεταθέσει το κόστος στις ενεργειακές 
δαπάνες των τελικών χρηστών. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αρνητική ιδιαίτερα για τα άτομα 
που αντιμετωπίζουν ενεργειακή πενία ή δεν έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες ενεργειακές 
υπηρεσίες.

Η ανάπτυξη λύσεων θα πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα υπόψη τις πτυχές αυτές. Θα πρέπει να 
στηρίζονται οι δράσεις που αποσκοπούν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των προτάσεων, όπως αυτές που παρέχουν στήριξη για την ποσοτικοποίηση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών ΤΠΕ που 
αναπτύσσονται, μεταξύ άλλων από την οπτική του τελικού χρήστη.

Αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία

Το ειδικό πρόγραμμα του «Ορίζων 2020», στο πλαίσιο της πρόκλησης «1.4.1. Ενεργός 
γήρανση, ανεξάρτητη και υποβοηθούμενη διαβίωση», ορίζει τις δράσεις στις οποίες θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον τομέα αυτόν. Τα άτομα με αναπηρία αναφέρονται 
σαφώς ως ομάδα στόχου, μαζί με τους ηλικιωμένους, αν και στο πλαίσιο της παρούσας 
πρότασης AAL δεν υπάρχει αντίστοιχη ρητή αναφορά. Ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να 
εξασφαλιστεί καλύτερη ευθυγράμμιση με αυτές τις πολιτικές προτεραιότητες.

Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με αρχές δεοντολογίας, και συγκεκριμένα με απαιτήσεις 
προστασίας δεδομένων, και εξασφάλιση της ιδιωτικότητας

Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες του προγράμματος AAL χρηματοδοτούνται μέσω του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις αντίστοιχες γενικές 
αρχές και απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές δεοντολογίας 
και τη σχετική εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και των συμπληρωματικών της πρωτοκόλλων. 

Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020», ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην 
αρχή της αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο δικαίωμα στη σωματική και διανοητική ακεραιότητα 
του ατόμου, στο δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων και στην ανάγκη διασφάλισης 
υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Οι απαιτήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα 



PE523.017v01-00 32/33 PR\1009322EL.doc

EL

σημαντικές για το παρόν πρόγραμμα, καθότι αυτό συνδυάζει τις ΤΠΕ και την περίθαλψη.

Οι λύσεις ΤΠΕ χρησιμοποιούν πολλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και προσωπικά 
προφίλ, μεταξύ άλλων μέσων επικοινωνιών σε πραγματικό χρόνο, κάτι το οποίο συνεπάγεται 
υψηλό κίνδυνο παραβιάσεων όσον αφορά τα δεδομένα, την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή. 
Η αξιολόγηση της προστασίας και της ιδιωτικότητας των δεδομένων των έργων θα πρέπει να 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων, ενώ θα πρέπει να προβλέπεται απαίτηση 
για χαρακτηριστικά προστασίας της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής για όλα τα 
χρηματοδοτούμενα έργα.

Απλούστευση και περαιτέρω συμβολή στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας

Οι πρωτοβουλίες του άρθρου 185 είναι ένα από τα μέσα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
(ΕΧΕ) τα οποία θεσπίστηκαν με στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωση των εθνικών καθεστώτων 
χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα AAL αποτελεί καλό παράδειγμα της 
διαδικασίας αυτής, καθώς έχει οδηγήσει με επιτυχία στην κατάρτιση κοινού ετήσιου 
προγράμματος με προσκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες αναπτύσσονται από κοινού 
από τα συμμετέχοντα κράτη.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης και της διαδικασίας διαβούλευσης 
προσδιορίστηκε σαφώς ότι ο κατακερματισμός και ο ανεπαρκής συντονισμός των διαφόρων 
χρηματοδοτικών μέσων, κανόνων επιλεξιμότητας και συστημάτων επιστροφής δαπανών 
θέτουν φραγμό στην καινοτομία. Η πολυπλοκότητα που προκύπτει από τους 
δημοσιονομικούς κανόνες και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας των διαφόρων χωρών 
κατά την υλοποίηση του προγράμματος επηρεάζει τη συμμετοχή σε αυτό. Η έλλειψη 
συντονισμού των εθνικών χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών με τα χρονοδιαγράμματα των 
έργων οδηγεί σε προβλήματα ρευστότητας. Η περίπλοκη δομή διακυβέρνησης συνεπάγεται 
καθυστερήσεις όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων και διοικητική επιβάρυνση τόσο για τους
συμμετέχοντες όσο και για τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης. 

Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ελάχιστες συγκεκριμένες προτάσεις 
έχουν γίνει από την Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν 
εντοπιστεί και να εξασφαλιστεί ότι το μέσο αυτό θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαδικασία 
ολοκλήρωσης του ΕΧΕ.

Ο εισηγητής προτείνει επομένως να αναζητηθούν λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην ομοιομορφία και την απλούστευση των κανόνων, οδηγώντας σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ των κανόνων συμμετοχής στο πρόγραμμα AAL 
και των αντίστοιχων κανόνων του προγράμματος «Ορίζων 2020». 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι κανόνες σε σχέση με τη διάδοση και την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να ισχύουν η ίδια ασφάλεια δικαίου και τα ίδια 
δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν 
ενιαίοι κανόνες επιστροφής δαπανών για κάθε πρόσκληση, με στόχο την απλούστευση και 
την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών. 
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Η ακριβής διάρθρωση για την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με ένα πιο ενιαίο και 
απλουστευμένο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της AAL Association, της 
Επιτροπής και των εθνικών φορέων χρηματοδότησης, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
ευρύτερου διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των ενδιαφερομένων 
παραγόντων.


