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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta 
useiden jäsenvaltioiden käynnistämään aktiivista ja avustettua asumista koskevaan 
tutkimus- ja kehitysohjelmaan
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0500),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 185 artiklan ja 188 artiklan toisen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0219/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston … 
2013 annetulla asetuksella (EU) 
N:o …/2013 perustetulla tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmalla (2014–2020)5, 
jäljempänä ’Horisontti 2020 

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston … 
2013 annetulla asetuksella (EU) N:o 
…/2013 perustetulla tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmalla (2014–2020)5, 
jäljempänä ’Horisontti 2020  

                                               
1 EUVL C ...
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-puiteohjelma’, pyritään saamaan aikaan 
aiempaa suurempi vaikutus tutkimukseen 
ja innovointiin edistämällä julkisen 
sektorin sisäisiä kumppanuuksia, muun 
muassa unionin osallistumisella useiden 
jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin 
perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

-puiteohjelma’, pyritään saamaan aikaan 
aiempaa suurempi vaikutus tutkimukseen 
ja innovointiin kehittämällä tiiviimpiä 
synergiaetuja, lisäämällä koordinointia ja 
välttämällä tarpeetonta päällekkäisyyttä 
kansainvälisissä, kansallisissa ja 
alueellisissa tutkimusohjelmissa. Nämä 
tavoitteet olisi saavutettava julkisen 
sektorin sisäisillä kumppanuuksilla, muun 
muassa unionin osallistumisella useiden
jäsenvaltioiden käynnistämiin ohjelmiin 
perussopimuksen 185 artiklan mukaisesti.

__________________ __________________
5 EUVL … [H2020-puiteohjelma] 5 EUVL … [H2020-puiteohjelma]

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) AAL-ohjelmaan kuuluvissa 
tutkimus- ja innovointitoimissa on 
noudatettava täysimääräisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelman 
yleisperiaatteita, erityisesti mitä tulee 
sukupuolten tasa-arvoon, avoimeen 
saatavuuteen ja eettisiin periaatteisiin. 
Näissä toimissa on noudatettava eettisiä 
periaatteita ja asiaa koskevaa kansallista, 
unionin ja kansainvälistä lainsäädäntöä, 
joihin sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat. 
Erityisesti olisi otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen 
suojelu.
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Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Joulukuussa 2012 komissio toimitti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen yhteisen AAL-ohjelman 
väliarvioinnista8. Asiantuntijalautakunta 
teki kyseisen arvioinnin. 
Asiantuntijalautakunnan yleinen näkemys 
oli, että yhteisessä AAL-ohjelmassa oli 
edistytty hyvin kohti sen tavoitteita ja 
huomattavia tuloksia ja että sitä pitäisi 
jatkaa nykyisen rahoituskauden jälkeen. 
Asiantuntijalautakunta pani kuitenkin 
merkille muutamia puutteita, erityisesti 
siinä, että käyttäjien olisi osallistuttava 
tehokkaammin hankkeisiin ja että 
toiminnan suoritustasoa olisi edelleen 
parannettava sopimusajan ja maksuajan 
osalta. 

(4) Joulukuussa 2012 komissio toimitti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen yhteisen AAL-ohjelman 
väliarvioinnista8. Asiantuntijalautakunta 
teki kyseisen arvioinnin. 
Asiantuntijalautakunnan yleinen näkemys 
oli, että yhteisessä AAL-ohjelmassa oli 
edistytty hyvin kohti sen tavoitteita ja 
huomattavia tuloksia ja että sitä pitäisi 
jatkaa nykyisen rahoituskauden jälkeen. 
Asiantuntijalautakunta pani kuitenkin 
merkille muutamia puutteita, erityisesti 
siinä, että käyttäjien olisi osallistuttava 
tehokkaammin hankkeisiin aikaisimmasta 
mahdollisesta vaiheesta alkaen ja että 
toiminnan suoritustasoa olisi edelleen
parannettava sopimusajan ja maksuajan 
osalta.

__________________ __________________
8 KOM(2010) 763 lopullinen, 
16. joulukuuta 2010.

8 KOM(2010) 763 lopullinen, 
16. joulukuuta 2010.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vuoden 2010 väliarvioinnissa ja 
vuoden 2012 kuulemisprosessissa näkyi 
erityisesti, että eri rahoitusvälineiden 
sirpaleisuus ja riittämätön koordinointi, 



PE523.017v01-00 8/30 PR\1009322FI.doc

FI

tukikelpoisuutta koskevat säännöt ja 
korvausjärjestelmät vaikuttavat 
osallistumiseen ja ovat innovoinnin 
esteenä. Jokaisen ehdotuspyynnön 
kohdalla osallistuvien valtioiden olisi 
AAL-ohjelman yleiskokouksen kautta 
sovittava yhtenäisistä rahoitussäännöistä, 
joita sovelletaan johdonmukaisesti 
Horisontti 2020 -puiteohjelman sääntöjen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissio määritti Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeessaan 
Innovaatiounioni10 väestön ikääntymisen 
yhdeksi yhteiskunnallisista haasteista, 
joissa innovatiivisilla läpimurroilla voi olla 
merkittävä asema ja jotka voivat edistää 
kilpailukykyä, jolloin eurooppalaiset 
yritykset saavat johtoaseman uusien 
teknologioiden kehittämisessä, voivat 
kasvaa ja ottaa itselleen maailmanlaajuisen 
johtoaseman uusilla kasvumarkkinoilla, 
parantaa julkisten palvelujen laatua ja 
tehokkuutta ja edistää siten uusien ja 
laadukkaiden työpaikkojen huomattavaa 
luomista.

(6) Komissio määritti Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeessaan 
Innovaatiounioni10 väestön ikääntymisen 
yhdeksi yhteiskunnallisista haasteista, 
joissa innovatiivisilla läpimurroilla voi olla 
merkittävä asema, sillä ne voivat auttaa
eurooppalaisia yrityksiä saamaan 
johtoaseman uusien teknologioiden 
kehittämisessä, jolloin ne voivat kasvaa ja 
ottaa itselleen maailmanlaajuisen 
johtoaseman uusilla kasvumarkkinoilla, 
parantaa julkisten palvelujen laatua ja 
tehokkuutta ja edistää siten uusien ja 
laadukkaiden työpaikkojen huomattavaa 
luomista.

__________________ __________________
10 KOM(2010) 546 lopullinen, 
6. lokakuuta 2012.

10 KOM(2010) 546 lopullinen, 
6. lokakuuta 2012.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Innovaatiounionin puitteissa 
perustetussa aktiivisena ja terveenä 
ikääntymistä koskevassa eurooppalaisessa 
innovaatiokumppanuudessa tieto- ja 
viestintäteknologian ratkaisuilla odotetaan 
olevan merkittävä asema pyrittäessä 
saavuttamaan sen tavoitteet kahdesta 
terveestä lisävuodesta vuoteen 2020 
mennessä sekä parantamaan kansalaisten 
elämänlaatua ja lisäämään 
hoitojärjestelmien tehokkuutta unionissa. 
Sen strategisessa 
täytäntöönpanosuunnitelmassa esitetään 
painopistealat aktiivista ja tervettä 
ikääntymistä koskevien innovaatioiden 
nopeuttamiseksi ja laajentamiseksi koko 
unionissa kolmella alalla: ennaltaehkäisy ja 
terveyden edistäminen, hoito ja 
parantaminen sekä itsenäinen asuminen ja 
sosiaalinen osallisuus.

(9) Innovaatiounionin puitteissa 
perustetussa aktiivisena ja terveenä 
ikääntymistä koskevassa eurooppalaisessa 
innovaatiokumppanuudessa tieto- ja 
viestintäteknologian ratkaisuilla odotetaan 
olevan merkittävä asema pyrittäessä 
saavuttamaan sen tavoitteet kahdesta 
terveestä lisävuodesta vuoteen 2020 
mennessä sekä parantamaan kansalaisten 
elämänlaatua ja lisäämään 
hoitojärjestelmien tehokkuutta ja 
tuloksellisuutta unionissa. Sen 
strategisessa 
täytäntöönpanosuunnitelmassa esitetään 
painopistealat aktiivista ja tervettä 
ikääntymistä koskevien innovaatioiden 
nopeuttamiseksi ja laajentamiseksi koko 
unionissa kolmella alalla: ennaltaehkäisy ja 
terveyden edistäminen, hoito ja 
parantaminen sekä itsenäinen asuminen ja 
sosiaalinen osallisuus.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Koska tieto- ja 
viestintäteknologiajärjestelmissä 
käsitellään suuria määriä henkilötietoja 
ja -profiileja ja koska niissä harjoitetaan 
reaaliaikaista viestintää –
tietoturvaloukkausten riski on siis korkea 
–, hankkeiden tietosuojan ja tiedon 
yksityisyyden arviointi olisi sisällytettävä 
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ohjelmaan, jotta varmistetaan tietosuojan 
ja -turvallisuuden korkea taso.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Unioni on sitoutunut laajentamaan 
uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 
ja parantamaan energiatehokkuutta 
vuoteen 2020 mennessä. Tieto- ja 
viestintäteknologiaan perustuvien, 
energiatehokkuutta koskevien 
innovaatioiden vaikutusten arviointi olisi 
sisällytettävä ohjelman toimiin, jotta 
varmistetaan energiatehokkaiden 
ratkaisujen ja energiansäästön 
kehittäminen sekä 
terveydenhuoltojärjestelmissä että 
loppukäyttäjän kannalta.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Aktiivista ja avustettua asumista 
koskevassa tutkimus- ja kehitysohjelmassa, 
jäljempänä ’AAL-ohjelma’, pitäisi 
hyödyntää edellisen ohjelman saavutuksia 
ja käsitellä sen puutteita rohkaisemalla
käyttäjien suurempaa osallistumista
hankkeisiin ja panemalla ohjelmaa
täytäntöön joustavammin.

(10) Aktiivista ja avustettua asumista 
koskevassa tutkimus- ja kehitysohjelmassa, 
jäljempänä ’AAL-ohjelma’, pitäisi 
hyödyntää edellisen ohjelman saavutuksia 
ja käsitellä sen puutteita varmistamalla
käyttäjien suurempi osallistuminen 
kaikkiin hankkeisiin alkuvaiheesta 
lähtien, jotta varmistetaan, että kehitetyt 
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ratkaisut ovat hyväksyttävissä ja täyttävät 
erityistarpeet. Lisäksi ohjelma olisi 
pantava täytäntöön selkeästi, 
johdonmukaisesti ja joustavasti.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) AAL-ohjelmassa olisi otettava 
huomioon innovaation laaja määritelmä, 
johon kuuluvat organisaatiota, 
liiketoimintaa, teknologiaa, yhteiskuntaa 
ja ympäristöä koskevat näkökohdat. 
Ohjelmassa olisi taattava monialainen 
lähestymistapa, ja siihen olisi 
sisällytettävä myös yhteiskuntatieteet.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden yksiköitä, jotka 
eivät osallistu AAL-ohjelmaan mutta 
jotka ovat halukkaita osallistumaan sen 
toimiin, ei pitäisi syrjiä, kun jaetaan 
Horisontti 2020 -varoja tämän ohjelman 
yhteydessä. Näillä yksiköillä olisi oltava 
oikeus osallistua ehdotuspyyntöihin, 
edellyttäen että ne varmistavat oman 
yhteisrahoituksensa.

Or. en



PE523.017v01-00 12/30 PR\1009322FI.doc

FI

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Asetuksen (EU) N:o …/2013 [H2020-
puiteohjelma] tavoitteiden mukaisesti 
kaikilla jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan assosioituneilla 
mailla olisi oltava oikeus osallistua AAL-
ohjelmaan.

(12) Asetuksen (EU) N:o …/2013 [H2020-
puiteohjelma] tavoitteiden mukaisesti 
kaikilla jäsenvaltioilla ja kaikilla Horisontti 
2020 -puiteohjelmaan assosioituneilla 
mailla olisi oltava oikeus osallistua AAL-
ohjelmaan milloin tahansa.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Osallistumiseen AAL-ohjelmasta 
rahoitettaviin välillisiin toimiin sovelletaan 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista 
ja tulosten levittämistä koskevista 
säännöistä ... 2013 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
N:o.../201315. AAL-ohjelman erityisten 
toimintaa koskevien tarpeiden vuoksi on 
kuitenkin tarpeen säätää poikkeuksista 
kyseiseen asetukseen kyseisen asetuksen 
1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

(18) Osallistumiseen AAL-ohjelmasta 
rahoitettaviin välillisiin toimiin sovelletaan 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista 
ja tulosten levittämistä koskevista 
säännöistä ... 2013 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EU) N:o.../201315. Kunkin 
ehdotuspyynnön osalta olisi luotava 
yhdenmukaiset rahoitusosuudet ja 
-säännöt.

__________________ __________________
15 EUVL L…, …, s. … [H2020-
tutkimuspuiteohjelma].

15 EUVL L…, …, s. … [H2020-
tutkimuspuiteohjelma].

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Erityiset poikkeukset asetukseen 
(EU) N:o …/2013 [H2020-
tutkimuspuiteohjelma] ovat tarpeen, 
koska AAL-ohjelman on tarkoitettu olevan 
lähellä markkinaohjelmaa, jossa monet 
erilaiset kansalliset rahoitusvirrat 
yhdistyvät (esimerkiksi 
tutkimusinnovaation, terveydenhuollon ja 
teollisuuden rahoitusohjelmat). Kyseisissä
kansallisissa ohjelmissa on luonnostaan 
erilaiset osallistumissäännöt, eikä voida 
odottaa, että ne mukautetaan täysin
asetukseen (EU) N:o … /2013 [Horisontti 
2020 -puiteohjelman osallistumissäännöt]. 
Lisäksi AAL-ohjelman kohteena ovat 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ja 
käyttäjäorganisaatiot, jotka eivät 
tavallisesti osallistu unionin tutkimus- ja 
innovaatiotoimiin. Kyseisten yritysten ja 
järjestöjen osallistumisen helpottamiseksi 
unionin rahoitusosuudesta säädetään 
niiden kansallisten rahoitusohjelmien 
hyvin tunnettujen sääntöjen mukaisesti ja 
pannaan täytäntöön yhden sellaisen 
avustuksen nojalla, joka yhdistää unionin 
rahoituksen vastaavaan kansalliseen 
rahoitukseen.

(19) AAL-ohjelman on tarkoitettu olevan 
lähellä markkinaohjelmaa, jossa monet 
erilaiset kansalliset rahoitusvirrat 
yhdistyvät (esimerkiksi 
tutkimusinnovaation, terveydenhuollon ja 
teollisuuden rahoitusohjelmat). Vaikka
kansallisissa ohjelmissa on luonnostaan 
erilaiset osallistumissäännöt, 
osallistuminen tähän ohjelmaan olisi 
mukautettava asetukseen 
(EU) N:o … /2013 [Horisontti 2020 -
puiteohjelman osallistumissäännöt]. 
Lisäksi AAL-ohjelman kohteena ovat 
erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ja 
käyttäjäorganisaatiot, jotka eivät 
tavallisesti osallistu unionin tutkimus- ja 
innovaatiotoimiin. Kyseisten yritysten ja 
järjestöjen osallistumisen helpottamiseksi 
unionin rahoitusosuudesta voidaan säätää
kansallisten rahoituselinten kautta ja se 
voidaan panna täytäntöön yhden sellaisen 
avustuksen nojalla, joka yhdistää unionin 
rahoituksen vastaavaan kansalliseen 
rahoitukseen.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komission olisi tehtävä väliarviointi, 
jossa arvioidaan erityisesti AAL-ohjelman 

(21) Komission olisi tehtävä ulkoinen
väliarviointi, jossa arvioidaan erityisesti 
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laatua ja tehokkuutta ja edistymistä 
asetettuja tavoitteita kohti, sekä 
loppuarviointi ja laadittava kertomus 
kyseisistä arvioinneista.

AAL-ohjelman laatua ja tehokkuutta ja 
edistymistä asetettuja tavoitteita kohti ja 
aloitteen kokonaisosuutta kansallisten 
tutkimus- ja innovointiohjelmien 
koordinoinnin ja yhteentoimivuuden 
lisäämisessä, sekä ulkoinen loppuarviointi 
ja laadittava kertomus kyseisistä 
arvioinneista.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) AAL-ohjelmassa olisi varmistettava 
sukupuolten tasa-arvon tehokas 
edistäminen ja siinä olisi noudatettava 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa esitettyjä
eettisiä periaatteita.

(23) AAL-ohjelmassa olisi varmistettava 
sukupuolten tasa-arvon tehokas 
edistäminen ja siinä olisi noudatettava 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa luotuja
eettisiä periaatteita.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikki muut jäsenvaltiot ja muut 
asetuksella (EU) N:o …/2013 perustettuun 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan 
(2014–2020) Horisontti 2020, jäljempänä 
’Horisontti 2020  puiteohjelma’,
assosioituneet valtiot voivat liittyä AAL-
ohjelmaan, jos ne täyttävät tämän 
päätöksen 3 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa esitetyt vaatimukset. 
Kyseiset jäsenvaltiot ja assosioituneet 
maat, jotka täyttävät 3 artiklan 1 kohdan 

2. Kaikki muut jäsenvaltiot ja muut 
asetuksella (EU) N:o …/2013 perustettuun 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan 
(2014–2020) Horisontti 2020, jäljempänä 
”Horisontti 2020 -puiteohjelma”, 
assosioituneet valtiot voivat milloin 
tahansa liittyä AAL-ohjelmaan, jos ne 
täyttävät tämän päätöksen 3  artiklan 
1 kohdan c alakohdassa esitetyt 
vaatimukset. Kyseiset jäsenvaltiot ja 
assosioituneet maat, jotka täyttävät 
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c alakohdassa esitetyt vaatimukset, 
katsotaan osallistuviksi valtioiksi tämän 
päätöksen soveltamista varten.

3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa esitetyt 
vaatimukset, katsotaan osallistuviksi 
valtioiksi tämän päätöksen soveltamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki yksiköt mistä tahansa muusta 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan 
assosioituneesta valtiosta voivat osallistua 
AAL-ohjelmasta rahoitettaviin välillisiin 
toimiin milloin tahansa, edellyttäen että 
ne järjestävät oman yhteisrahoituksensa.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o …/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] 16 artiklan 1 kohdasta 
poiketen avustussopimukset osallistujien 
kanssa allekirjoittaa nimetyn kansallisen 
ohjelman hallinnointivirasto.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asetuksen (EU) N:o …/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] 19 artikla[n 1 kohdasta 
ja 5–7 kohda]sta ja 22–29 artiklasta 
poiketen nimettyjen kansallisten 
ohjelmien rahoitussääntöjä sovelletaan
nimettyjen kansallisten ohjelmien 
hallintovirastojen hallinnoimiin
avustuksiin.

4. Avustuksiin sovelletaan
yhdenmukaistettuja rahoitussääntöjä.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asetuksen (EU) N:o …/2013 [Horisontti 
2020 -puiteohjelman osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevat säännöt] 38–
46 artiklasta poiketen sovelletaan tuloksia 
ja tausta-aineiston ja tulosten 
käyttöoikeuksia koskevia nimettyjen 
kansallisten ohjelmien sääntöjä.

5. Sovelletaan asetuksen (EU) N:o …/2013 
[Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osallistumista ja tulosten levittämistä 
koskevat säännöt] tausta-aineiston ja 
tulosten käyttöoikeuksia koskevia 38–
46 artiklaa, mukaan luettuina edellytykset 
tieteellisten julkaisujen vapaasta 
saatavuudesta, joka on varmistettava 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee 31 päivään joulukuuta
2017 mennessä väliarvioinnin AAL-
ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä 
arvioinnista kertomuksen, jossa on 
arvioinnin päätelmät ja komission 
havainnot. Komissio lähettää kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018.

1. Komissio tekee 31 päivään heinäkuuta
2017 mennessä ulkoisen väliarvioinnin 
AAL-ohjelmasta. Komissio laatii 
arvioinnista kertomuksen, joka sisältää
ulkoisen arvioinnin päätelmät ja komission 
havainnot. Komissio lähettää kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun unionin osallistuminen AAL-
ohjelmaan päättyy mutta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2022, komissio 
tekee loppuarvioinnin AAL-ohjelmasta. 
Komissio laatii kyseisestä arvioinnista 
kertomuksen, jossa on arvioinnin tulokset. 
Komissio lähettää kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

2. Kun unionin osallistuminen AAL-
ohjelmaan päättyy mutta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2022, komissio 
tekee ulkoisen loppuarvioinnin AAL-
ohjelmasta. Komissio laatii kyseisestä 
ulkoisesta arvioinnista kertomuksen, jossa 
on arvioinnin tulokset. Komissio lähettää 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Uudelleentarkastelu

Tarvittaessa komissio esittää ulkoisen 
väliarvioinnin perusteella 31 päivään 
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kesäkuuta 2018 mennessä nykyisen 
ohjelman uudelleentarkasteluehdotuksen, 
joka sisältää tarvittavat muutokset 
ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 1. kohta – 1.1. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. nopeuttaa kotona, yhteiskunnassa ja 
työssä käytettävien aktiivista ja tervettä 
vanhenemista tukevien innovatiivisten 
tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden, 
-palvelujen ja -järjestelmien kehittämistä ja 
näin parantaa ikääntyneiden 
elämänlaatua, itsenäisyyttä, osallistumista 
sosiaaliseen elämään, taitoja ja 
työllistettävyyttä sekä terveyden- ja 
sosiaalihuollon tehokkuutta;

1.1. nopeuttaa kotona, yhteiskunnassa ja 
työssä käytettävien aktiivista ja tervettä 
vanhenemista tukevien innovatiivisten 
tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden, 
-palvelujen ja -järjestelmien kehittämistä ja 
pyrkii parantamaan ikääntyneiden ja 
vammaisten elämänlaatua, sosiaalista 
hyvinvointia ja osallisuutta, itsenäisyyttä, 
osallistumista sosiaaliseen elämään, taitoja 
ja työllistettävyyttä sekä terveyden- ja 
sosiaalihuollon tehokkuutta, merkitystä ja 
tuloksellisuutta; kaikkien tuettavien tieto-
ja viestintäteknologiatuotteiden ja 
-palvelujen on sisällettävä 
sisäänrakennettu yksityisyyden suoja, 
jotta varmistetaan tietosuojan ja 
yksityisyyden suojan korkein taso;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 1. kohta – 1.2. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2. pitää yllä ja kehittää edelleen riittävästi 
soveltavaa tutkimusta, kehitystä ja 
innovointia unionin tasolla aktiivista ja 

1.2. pitää yllä ja kehittää edelleen riittävästi 
soveltavaa tutkimusta, kehitystä ja 
innovointia unionin tasolla aktiivista ja 
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tervettä vanhenemista tukevien tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteiden ja -palvelujen 
alalla;

tervettä vanhenemista sekä vammaisia 
henkilöitä tukevien tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteiden ja -palvelujen 
alalla;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 1. kohta – 1.3. alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.3. kehittää kustannustehokkaita
ratkaisuja, muun muassa laatia 
asiaankuuluvat yhteentoimivuusstandardit 
ja helpottaa sellaisten yhteisten ratkaisujen 
lokalisointia ja mukauttamista, jotka 
sopivat yhteen erilaisten yhteiskunnallisten 
painotusten ja sääntelynäkökohtien kanssa 
kansallisella tai alueellisella tasolla, 
kunnioittaa soveltuvin osin ihmisten 
yksityisyyttä ja arvokkuutta, tukea 
palvelujen saatavuutta maaseutualueilla ja 
syrjäseuduilla ja hyödyttää muita 
ihmisryhmiä, esimerkiksi vammaisia.

1.3. kehittää kustannus- ja 
energiatehokkaita ratkaisuja, muun 
muassa laatia asiaankuuluvat 
yhteentoimivuusstandardit ja helpottaa 
sellaisten yhteisten ratkaisujen lokalisointia 
ja mukauttamista, jotka sopivat yhteen 
erilaisten yhteiskunnallisten painotusten, 
sosioekonomisten tekijöiden (mukaan 
luettuina energiaköyhyys ja sosiaalinen 
osallisuus), sukupuolinäkökohtien ja 
sääntelynäkökohtien kanssa kansallisella 
tai alueellisella tasolla, kunnioittaa 
ikääntyneiden yksityisyyttä ja arvokkuutta 
ja tarvittaessa tukea palvelujen saatavuutta 
maaseutualueilla ja syrjäseuduilla ja 
hyödyttää muita ihmisryhmiä, esimerkiksi 
vammaisia.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 1. kohta – 1.3. a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.3 a. myötävaikuttaa energia- ja 
ilmastopoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen edistämällä 
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energiatehokkuutta parantavia 
vaihtoehtoja myös loppukäyttäjän 
näkökulmasta.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 2. kohta

Komission teksti Tarkistus

2. AAL-ohjelmalla luodaan suotuisa 
ympäristö pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumiselle.

2. AAL-ohjelmalla luodaan suotuisa 
ympäristö pienten ja keskisuurten yritysten 
osallistumiselle. Ainakin yhden pk-
yrityksen on kuuluttava kuhunkin 
yritysryhmittymään, joka saa avustuksia 
vuotuisten ehdotuspyyntöjen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
LIITE I – 3. kohta

Komission teksti Tarkistus

3. AAL-ohjelmassa keskitytään 
markkinoita lähellä olevaan soveltavaan 
tutkimukseen ja innovointiin ja 
täydennetään siihen liittyvää pidemmän 
aikavälin tutkimusta ja laajan mittakaavan
innovointitoimia, joista säädetään 
Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja muissa 
eurooppalaisissa ja kansallisissa 
aloitteissa. Se edistää myös aktiivisena ja 
terveenä ikääntymistä koskevan 
eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden 
täytäntöönpanoa.

3. AAL-ohjelmassa keskitytään 
markkinoita lähellä olevaan soveltavaan 
tutkimukseen ja innovointiin ja 
täydennetään siihen liittyvää pidemmän 
aikavälin tutkimusta ja innovointitoimia, 
joista säädetään Horisontti 2020 
-puiteohjelmassa ja jotka koordinoidaan 
tarvittaessa muiden eurooppalaisten ja 
kansallisten aloitteiden kanssa, kuten 
yhteisten ohjelma-aloitteiden ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutin 
osaamis- ja innovointiyhteisöjen sisällä 
toteutettujen toimien kanssa. Se edistää 
myös aktiivisena ja terveenä ikääntymistä 
koskevan eurooppalaisen 
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innovaatiokumppanuuden 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
LIITE II – I osa – 1. kohta

Komission teksti Tarkistus

1. AAL-ohjelman täytäntöönpanolla 
tuetaan pääasiassa aktiivista ja tervettä 
ikääntymistä koskevia 
markkinasuuntautuneita tutkimus- ja 
innovointihankkeita, joilla on valmiudet 
hyödyntää hankkeen tuloksia realistisessa 
aikataulussa. Kyseiset AAL-ohjelmaan 
kuuluvat epäsuorat toimet rahoitetaan 
pääasiassa avustuksista. Niitä voidaan 
rahoittaa myös muulla tavoin, esimerkiksi 
palkinnoilla, esikaupallisilla hankinnoilla 
ja innovatiivisten ratkaisujen julkisina 
hankintoina.

1. AAL-ohjelman täytäntöönpanolla 
tuetaan pääasiassa aktiivista ja tervettä 
ikääntymistä koskevia 
markkinasuuntautuneita tutkimus- ja 
innovointihankkeita, joilla on valmiudet 
hyödyntää hankkeen tuloksia realistisessa 
aikataulussa. Kyseiset AAL-ohjelmaan 
kuuluvat epäsuorat toimet rahoitetaan 
pääasiassa avustuksista. Niitä voidaan 
rahoittaa myös muulla tavoin, esimerkiksi 
palkinnoilla, esikaupallisilla hankinnoilla 
ja innovatiivisten ratkaisujen julkisina 
hankintoina sekä rahoitusvälineiden 
saatavuutena.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
LIITE II – I osa – 2. kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisäksi voidaan tukea toimia, jotka 
liittyvät välitykseen, ohjelman 
edistämiseen, nykyisiä valmiuksia 
koskeviin tiedottamistoimiin,
innovatiivisten ratkaisujen käyttöönoton 
edistämiseen ja kysyntä- ja tarjontapuolen 
järjestöjen ja investoijien yhdistämiseen.

2. Lisäksi voidaan tukea toimia, jotka 
liittyvät välitykseen, ohjelman 
edistämiseen, nykyisiä valmiuksia 
koskeviin tiedottamistoimiin ja sellaisten 
innovatiivisten ratkaisujen käyttöönoton 
edistämiseen, jotka yhdistävät kysyntä- ja 
tarjontapuolen järjestöjä ja investoijia.



PE523.017v01-00 22/30 PR\1009322FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
LIITE II – I osa – 3. kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ehdotusten, toteutettavuustutkimusten ja 
työpajojen laadun parantamiseen tähtääviä 
toimia voidaan myös tukea. Yhteistyötä 
unionin alueiden kanssa voidaan 
suunnitella AAL-ohjelmaan osallistuvien 
sidosryhmien ryhmän laajentamiseksi.

3. Ehdotusten, toteutettavuustutkimusten ja 
työpajojen laadun parantamiseen tähtääviä 
toimia voidaan myös tukea. Yhteistyötä 
unionin alueiden – kuuluivat ne 
osallistuviin maihin tai eivät – kanssa 
voidaan suunnitella AAL-ohjelmaan 
osallistuvien sidosryhmien ryhmän 
laajentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
Liite II – I osa – 3. a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. On tuettava toimia, joilla pyritään 
ehdotusten energiatehokkuuden 
arviointiin ja parantamiseen, kuten tuen 
antaminen tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteiden, -verkkojen 
ja -palvelujen ympäristöjalanjäljen 
mittaamiseen myös loppukäyttäjän 
näkökulmasta.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 1. kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. AAL-ohjelma pannaan täytäntöön 
ehdotuspyyntöjen aiheet määrittävien
vuotuisten työsuunnitelmien perusteella.

1. AAL-ohjelma pannaan täytäntöön 
sellaisten vuotuisten työsuunnitelmien 
perusteella, joissa määritetään käsiteltävät 
haasteet ja painopistealat sekä käytettävät 
välineet (ehdotuspyynnöt tai muut 
rahoitusmuodot, kuten palkinnot, 
esikaupalliset hankinnat ja innovatiivisten 
ratkaisujen julkiset hankinnat).

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 3. kohta

Komission teksti Tarkistus

3. AAL-ohjelman täytäntöönpano kattaa 
asiaankuuluvien sidosryhmien (muun 
muassa julkisten viranomaisten 
päätöksentekijät, käyttäjien edustajat, 
yksityisen sektorin palveluntarjoajat ja 
vakuutuksentarjoajat sekä teollisuus, 
mukaan lukien pienet ja keskisuuret 
yritykset) kuulemiset soveltavasta 
tutkimuksesta ja käsiteltävistä innovoinnin 
painopistealoista.

3. AAL-ohjelman täytäntöönpano kattaa 
asiaankuuluvien sidosryhmien (muun 
muassa julkisten viranomaisten 
päätöksentekijät, käyttäjien edustajat, 
yksityisen sektorin palveluntarjoajat ja 
vakuutuksentarjoajat sekä teollisuus, 
mukaan lukien pienet ja keskisuuret 
yritykset) kuulemiset vuotuisista 
työohjelmista, jotka koskevat soveltavaa
tutkimusta ja käsiteltäviä innovoinnin 
painopistealoja.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 4. a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. AAL-ohjelman täytäntöönpanossa 
otetaan huomioon innovaation laaja 
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määritelmä, johon kuuluvat 
organisaatiota, liiketoimintaa, 
teknologiaa, yhteiskuntaa ja ympäristöä 
koskevat näkökohdat. Ohjelmassa taataan 
monialainen lähestymistapa, ja siihen 
sisällytetään myös yhteiskuntatieteet.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 4. b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. AAL-ohjelman täytäntöönpanolla 
myötävaikutetaan unionin energia- ja 
ilmastopoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen edistämällä 
energiatehokkuutta ja vastaamalla 
tarpeeseen torjua energiaköyhyyttä.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 5. kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mahdolliset sukupuolikysymykset, 
eettiset kysymykset ja yksityisyyden 
suojaan liittyvät näkökohdat otetaan 
asianmukaisesti huomioon kansainvälisten 
ohjeiden mukaisesti.

5. Sukupuolikysymykset, eettiset 
kysymykset ja yksityisyyden suojaan 
liittyvät näkökohdat otetaan 
asianmukaisesti huomioon Horisontti 2020 
-ohjelman periaatteiden ja sääntöjen, 
asiaa koskevan unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännön sekä kansainvälisten 
ohjeiden mukaisesti. Erityisesti AAL-
ohjelman täytäntöönpanossa on 
noudatettava eettisiä periaatteita ja asiaa 
koskevaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin 
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sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirja sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat. 
Erityisesti on otettava huomioon 
suhteellisuusperiaate, oikeus 
yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen 
suojaan, oikeus henkilön fyysiseen ja 
psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus 
syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen 
suojelu.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 7. kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kukin osallistuva valtio helpottaa
kysyntäpuolen toimijoita edustavien 
järjestöjen osallistumista.

7. Kukin osallistuva valtio varmistaa
kysyntäpuolen toimijoita edustavien 
järjestöjen osallistumisen. Kysyntäpuolen 
toimijat ovat mukana kaikkien AAL-
ohjelmasta rahoitettavien tutkimus- ja 
innovointihankkeiden aikaisimmasta 
vaiheesta alkaen.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
Liite II – II osa – 14. kohta

Komission teksti Tarkistus

14. Nimettyjen kansallisten ohjelmien 
hallinnointivirastot käsittelevät rahoitusta 
varten valittujen hankkeiden osallistujia 
koskevat oikeudelliset ja taloudelliset 
kysymykset. Kansallisia hallinnollisia 
sääntöjä ja periaatteita sovelletaan.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
Liite III – 4. kohta

Komission teksti Tarkistus

4. AALA:a johtaa yleiskokous. 
Yleiskokous on AAL-ohjelman 
päätöksentekoelin. Se nimittää 
johtokunnan jäsenet ja valvoo AAL-
ohjelman täytäntöönpanoa, muun muassa 
vuotuisten työsuunnitelmien hyväksymistä, 
kansallisen rahoituksen jakamista 
hankkeille ja uusien jäsenyyshakemusten 
käsittelyä. Jokaisella maalla on 
yleiskokouksessa yksi ääni. Päätökset 
tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, 
lukuun ottamatta jäsenyyden perimistä, 
saamista tai perumista taikka 
yhteenliittymän purkamista koskevia 
päätöksiä, joita varten voidaan 
yhteenliittymän perussäännössä asettaa 
erityisiä äänestysvaatimuksia.

4. AALA:a johtaa yleiskokous. 
Yleiskokous on AAL-ohjelman 
päätöksentekoelin. Se nimittää 
johtokunnan jäsenet ja valvoo AAL-
ohjelman täytäntöönpanoa, muun muassa 
vuotuisten työsuunnitelmien hyväksymistä, 
kansallisen rahoituksen jakamista 
hankkeille ja uusien jäsenyyshakemusten 
käsittelyä. Jokaisella maalla on 
yleiskokouksessa yksi ääni. Päätökset 
tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, 
lukuun ottamatta jäsenyyden perimistä tai 
perumista taikka yhteenliittymän 
purkamista koskevia päätöksiä, joita varten 
voidaan yhteenliittymän perussäännössä 
asettaa erityisiä äänestysvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus päätökseksi
Liite III – 8. kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Teollisuuden, käyttäjien ja muiden 
sidosryhmien edustajista koostuva 
neuvottelukunta, jossa pyritään saamaan 
aikaan tasapaino sukupolvien ja 
sukupuolten välille, antaa suosituksia 
painopistealueista ja aiheista, joita AAL-
ohjelman ehdotuspyynnöissä ja muissa 
toimissa olisi käsiteltävä

8. Teollisuuden, käyttäjien ja muiden 
sidosryhmien edustajista koostuvaa 
neuvottelukuntaa, jossa pyritään saamaan 
aikaan tasapaino organisaatiotyyppien,
sukupolvien ja sukupuolten välille, 
kuullaan ainakin kerran vuodessa 
vuotuisen työohjelman hyväksymistä 
varten ja se antaa suosituksia 
painopistealueista ja aiheista, joita AAL-
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ohjelman ehdotuspyynnöissä ja muissa 
toimissa olisi käsiteltävä

Or. en
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PERUSTELUT

Taustaa

Koska 65–80-vuotiaiden ihmisten määrän odotetaan kasvavan (40 prosenttia vuosien 2010 ja 
2030 välisenä aikana), on tärkeää etsiä ratkaisuja aktiivista ja tervettä ikääntymistä ja 
väestörakenteen muutosta varten. Tämä on merkittävä haaste 2000-luvun Euroopalle. Lisäksi 
harmaa talous on myös mahdollisuus kehittää innovatiivisia palveluja ja tuotteita, joilla sekä 
täytetään sosiaaliset tarpeet että edistetään talouskehitystä ja uusia liiketoimintamalleja.

Eurooppalaisella tutkimusalueella on toteutettu useita menestyneitä aloitteita aiheesta 
”aktiivinen ja terve ikääntyminen”, mukaan lukien eurooppalainen innovaatiokumppanuus ja 
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin alaisen osaamis- ja innovointiyhteisön tuleva 
perustaminen. Esittelijä katsoo, että rahoituksen antaminen aktiivista ja avustettua asumista 
koskevan ohjelman kautta on perusteltua ja täydentää näitä aloitteita, ja hän on tyytyväinen, 
että AAL2-ohjelma on mukautettu eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteisiin. 

Joulukuussa 2010 tehty väliarviointi ja julkinen kuuleminen, joka toteutettiin 
lainsäädäntöehdotuksen mukana olevan vaikutusarvioinnin vuoksi, ovat kuitenkin tuoneet 
esille ongelmia ja puutteita, jotka ratkaistaan vain osittain komission nykyisessä ehdotuksessa. 
Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa muutamia muutoksia näiden huolenaiheiden huomioon 
ottamiseksi sekä ohjelman tavoitteiden vahvistamiseksi ajatellen laajempia tavoitteita, 
ohjelman täytäntöönpanon tehokkuutta ja sen mukauttamista Horisontti 2020 -puiteohjelman 
soveltamisalaan.

Loppukäyttäjien mukanaolon varmistaminen aikaisesta vaiheesta alkaen ja sosiaalisen 
innovoinnin edistäminen

Tieto- ja viestintäteknologialla voi olla merkittävä rooli ikääntyneiden henkilöiden elämän ja 
heidän työuriensa laadun parantamisessa sekä hoivatoimien kustannustehokkuuden 
lisäämisessä. Sekä ulkoinen väliarviointi että vaikutusten arviointi osoittivat, että 
loppukäyttäjät eivät osallistu riittävästi kehittämisvaiheeseen, mikä on tieto- ja 
viestintäteknologiaa ja ikääntymistä koskevan innovoinnin huomattavin este. Erityisesti 
terveydenhuoltoalalla tämä mukaantulo heti innovointiprosessin varhaisvaiheessa on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan kehittää ratkaisuja, jotka lopulliset edunsaajat hyväksyvät ja 
joita he tarvitsevat.

Tämän vuoksi esittelijä kannattaa sitä, että painotetaan tarvetta parantaa loppukäyttäjien 
mukanaoloa ohjelmaan osallistumisessa, ja ehdottaa, että siitä tehdään kaikkien hankkeiden 
virallinen edellytys heti alusta alkaen. Ohjelmassa olisi otettava käyttöön innovaation laaja 
määritelmä, johon kuuluvat organisaatiota, liiketoimintaa, teknologiaa, yhteiskuntaa ja 
ympäristöä koskevat näkökohdat. Lisäksi siinä olisi taattava monialainen lähestymistapa, ja 
siihen olisi sisällytettävä myös yhteiskuntatieteet, jotta parannetaan kustannustehokkuuden 
aspekteja ja sisällytetään ohjelmaan asianmukaisesti muita sosioekonomisia tekijöitä, kuten 
sosiaalinen osallistaminen, hyvinvointi ja kestävyys.
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Energiatehokkaiden ratkaisujen tukeminen myös lopullisten edunsaajien osalta

Tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvat ratkaisut voivat lisätä terveydenhuolto- ja 
sosiaaliturvajärjestelmän energiatehokkuutta esimerkiksi vähentämällä tarvetta kuljetuksiin. 
Kuitenkin tietotekniikka-avusteisen asumisen moninkertaistuminen voisi toisaalta siirtää 
kustannuksia loppukäyttäjien energialaskuun, jos sitä ei arvioida asianmukaisesti. Tästä voisi 
koitua haittaa erityisesti niille, jotka kärsivät energiaköyhyydestä tai joilla ei ole 
mahdollisuutta käyttää nykyaikaisia energiapalveluja.

Eri vaihtoehtojen kehittämisessä olisi otettava nämä näkökulmat huomioon. Olisi tuettava 
toimia, joilla pyritään ehdotusten energiatehokkuuden arviointiin ja parantamiseen, kuten tuen 
antaminen tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden, -verkkojen ja -palvelujen 
ympäristöjalanjäljen mittaamiseen myös loppukäyttäjän näkökulmasta.

Vammaisten tarpeet

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa kohdassa ”1.4.1. Aktiivinen ikääntyminen, itsenäinen ja 
tietotekniikka-avusteinen asuminen” esitetään tärkeimmät toimet, joita tällä alalla olisi 
käsiteltävä. Vammaiset mainitaan selvästi yhtenä kohderyhmänä, samoin kuin ikääntyneet, 
mutta näin ei tehdä riittävän yksiselitteisesti nykyisessä AAL-ehdotuksessa. Esittelijä 
ehdottaa, että nämä poliittiset painopistealueet mukautetaan paremmin puiteohjelman toimiin.

Eettisten periaatteiden noudattamisen varmistaminen ja etenkin tietosuojaa ja 
yksityisyyttä koskevien vaatimusten noudattaminen

Koska AAL-ohjelma rahoitetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta, AAL:n toimissa on 
täysipainoisesti kunnioitettava puiteohjelman yleisperiaatteita ja edellytyksiä. Erityisesti 
niissä on noudatettava eettisiä periaatteita ja asiaa koskevaa kansallista, unionin ja 
kansainvälistä lainsäädäntöä, joihin sisältyvät Euroopan unionin perusoikeuskirja sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen lisäpöytäkirjat. 

Kuten Horisontti 2020 -puiteohjelmassa todetaan, huomioon on otettava erityisesti 
suhteellisuusperiaate, oikeus yksityisyyteen, oikeus henkilötietojen suojaan, oikeus henkilön 
fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen, oikeus syrjimättömyyteen ja tarve varmistaa 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu. Nämä vaatimukset ovat tärkeitä etenkin tämän 
ohjelman kannalta, jossa yhdistyvät tieto- ja viestintäteknologia sekä ihmisten hoivaaminen.

Tieto- ja viestintäteknologiassa käytetään monia henkilötietoja ja -profiileja ja harjoitetaan 
reaaliaikaista viestintää. Sen vuoksi tietoturva- ja yksityisyyden loukkausten riski on korkea. 
Hankkeiden tietosuojan ja tiedon yksityisyyden arviointi olisi sisällytettävä ohjelmaan, jotta 
varmistetaan tietosuojan ja -turvallisuuden korkea taso, ja ohjelmassa olisi edellytettävä 
kaikilta rahoitettavilta hankkeilta sisäänrakennettua yksityisyyden suojaa.

Eurooppalaisen tutkimusalueen täytäntöönpanon yksinkertaistaminen ja edistäminen 

185 artiklan mukaiset aloitteet ovat yksi Eurooppalaisen tutkimusalueen väline, joka luotiin 
siinä tarkoituksessa, että asteittain voitaisiin siirtyä kansallisista rahoitussuunnitelmista 
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unionin tasolle. AAL-ohjelma on hyvä esimerkki tästä prosessista, sillä se on johtanut 
yhteiseen vuosittaiseen ohjelmaan, jossa unionin tason ehdotuspyynnöt on laadittu yhdessä 
osallistuvien valtioiden kanssa.

Kuitenkin väliarvioinnissa ja kuulemisprosessissa näkyi selvästi, että eri rahoitusvälineiden 
sirpaleisuus ja riittämätön koordinointi, tukikelpoisuutta koskevat säännöt ja 
korvausjärjestelmät ovat innovoinnin esteenä. Eri maiden rahoitus- ja kelpoisuussäännöt 
ohjelman täytäntöönpanossa ovat erilaisia, ja tästä johtuva mutkikkuus vaikuttaa 
osallistumiseen. Kansallisten maksuaikataulujen eriaikaisuus hankkeiden aikataulujen kanssa 
aiheuttaa maksukykyyn liittyviä ongelmia. Monimutkainen hallintorakenne johtaa pitkiin 
sopimuksentekoaikoihin ja hallinnolliseen rasitukseen sekä osallistujille että kansallisille 
rahoituselimille. 

Esittelijä pitää valitettavana, että komissio on tehnyt hyvin vähän konkreettisia ehdotuksia 
näiden mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että tämän välineen 
avulla jatketaan eurooppalaisen tutkimusalueen yhdentymistä jatkuvana prosessina.

Näin ollen esittelijä ehdottaa sellaisten vaihtoehtojen etsimistä, jotka tarjoaisivat 
yhdenmukaisemmat ja yksinkertaisemmat säännöt ja joiden avulla mukautettaisiin AAL-
ohjelmaan osallistumista koskevat säännöt mahdollisimman suurelta osalta Horisontti 2020 
-puiteohjelman sääntöihin. 

Etenkin tulosten levittämistä ja hyödyntämistä koskevat säännöt olisi mukautettava, jotta 
taattaisiin kaikille osallistujille sama oikeusvarmuus, oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi olisi 
laadittava kutakin ehdotuspyyntöä koskevat yhdenmukaiset korvaussäännöt hallinnollisten 
menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. 

Ohjelman täytäntöönpanon täsmällisestä muodosta – yhdenmukaisempi ja yksinkertaistettu 
rakenne, mukaan luettuna AAL-yhteenliittymän, komission ja kansallisten rahoituselinten 
rooli – olisi keskusteltava laajemmin Euroopan parlamentissa ja kaikkien asianomaisten 
toimijoiden kanssa.


