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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 
a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 
szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Uniónak a tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló, több tagállam által indított 
közös kutatási-fejlesztési programban való részvételéről szóló európai parlamenti és 
tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0500),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
185. cikkére és 188. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C7-0219/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2013. …-i …/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel5
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) (a 
továbbiakban: Horizont 2020 

(2) A 2013. …-i …/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel5
létrehozott „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) (a 
továbbiakban: Horizont 2020 

                                               
1 HL L …
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keretprogram) célja, hogy a köz-magán 
társulások megerősítése révén – többek 
között az Uniónak a több tagállam által 
indított programokban való, a Szerződés 
185. cikke szerinti részvételével – nagyobb 
hatást gyakoroljon a kutatásra és az 
innovációra.

keretprogram) célja, hogy nagyobb hatást 
gyakoroljon a kutatásra és az innovációra
a nemzetközi, nemzeti és regionális 
kutatási programok vonatkozásában 
szorosabb szinergiák kialakításával, az 
összehangoltság növelésével és a 
felesleges kettőződések elkerülésével. A
köz-magán társulásoknak, többek között a 
Szerződés 185. cikke értelmében vett, több 
tagállam által indított programokban való 
uniós részvételnek e célokat kell 
megvalósítaniuk.

__________________ __________________
5 HL … [Horizont 2020 keretprogram] 5 HL … [Horizont 2020 keretprogram]

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az AAL program keretében 
kivitelezett kutatási és innovációs 
tevékenységeknek teljes mértékben meg 
kell felelniük a Horizont 2020 
keretprogram általános alapelveinek, 
különösen a nemek közötti egyenlőség, a 
nyílt hozzáférés és az etikai elvek 
tekintetében. Összhangban kell állniuk az 
etikai alapelvekkel és a vonatkozó 
nemzeti, uniós és nemzetközi 
szabályozással, beleértve az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját, valamint az emberi 
jogok európai egyezményét és annak 
kiegészítő jegyzőkönyveit is. Különös 
figyelmet kell fordítani az arányosság 
elvére, a magánélet tiszteletben tartásához 
való jogra, a személyes adatok védelméhez 
való jogra, a személyeknek a testi és 
szellemi sérthetetlenséghez való jogára, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogra 
és arra, hogy biztosítani kell az emberi 
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egészségvédelem magas szintjét.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2012 decemberében a Bizottság 
jelentést nyújtott be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az AAL 
közös program időközi értékeléséről8. Ezt 
az értékelést szakértői testület készítette. A 
szakértői testület átfogó véleménye szerint 
az AAL közös program megfelelően halad 
célkitűzései megvalósítása felé és 
figyelemre méltó eredményeket ért el, 
továbbá azt a jelenlegi finanszírozási 
időszakot követően is folytatni kell. A 
szakértői testület ugyanakkor felhívta a 
figyelmet néhány hiányosságra, többek 
között a felhasználók projektekbe történő 
fokozott bevonásának, valamint a 
működési teljesítmény szerződéskötési és 
kifizetési idők tekintetében történő 
javításának szükségességére. 

(4) 2012 decemberében a Bizottság 
jelentést nyújtott be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az AAL 
közös program időközi értékeléséről8. Ezt 
az értékelést szakértői testület készítette. A 
szakértői testület átfogó véleménye szerint 
az AAL közös program megfelelően halad 
célkitűzései megvalósítása felé és 
figyelemre méltó eredményeket ért el, 
továbbá azt a jelenlegi finanszírozási 
időszakot követően is folytatni kell. A 
szakértői testület ugyanakkor felhívta a 
figyelmet néhány hiányosságra, többek 
között a felhasználók projektekbe történő 
lehető leghamarabbi fokozott 
bevonásának, valamint a működési 
teljesítmény szerződéskötési és kifizetési 
idők tekintetében történő javításának 
szükségességére.

__________________ __________________
8 COM(2010) 763 végleges, 2010. 
december 16.

8 COM(2010) 763 végleges, 2010. 
december 16.

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 2010. évi időközi értékelés és a 
2012. évi konzultációs folyamat különösen 
rámutatott arra, hogy a különböző 
pénzügyi eszközök, támogathatósági 
szabályok és visszatérítési rendszerek 
széttagoltsága és elégtelen összehangolása 
kihat a részvételre, és akadályozza az 
innovációt. A részt vevő államoknak az 
AAL közgyűlésén minden pályázati 
felhívás esetében meg kell állapodniuk a 
Horizont 2020 keretprogram szabályaival 
összhangban végrehajtandó, egységes 
támogatási szabályokban;

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „Az Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezése – Innovatív Unió” című 
közleményében10 a Bizottság a népesség 
elöregedését azon társadalmi kihívások 
egyikeként nevezte meg, amelyek esetében 
az innovációs áttörések fontos szerepet 
játszhatnak és növelhetik a 
versenyképességet, hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy az európai vállalkozások az 
élre kerüljenek az új technológiák 
kifejlesztésében, és a növekvő új piacokon 
világszerte vezető szerepet betöltő 
vállalatokká fejlődjenek, emellett pedig 
növelhetik a közszolgáltatások minőségét 
és hatékonyságát, miáltal számos új, 
minőségi munkahely jöhet létre.

(6) „Az Európa 2020 stratégia kiemelt 
kezdeményezése – Innovatív Unió” című 
közleményében10 a Bizottság a népesség 
elöregedését azon társadalmi kihívások 
egyikeként nevezte meg, amelyek esetében 
az innovációs áttörések fontos szerepet 
játszhatnak és hozzájárulhatnak ahhoz, 
hogy az európai vállalkozások az élre 
kerüljenek az új technológiák 
kifejlesztésében, és a növekvő új piacokon 
világszerte vezető szerepet betöltő
vállalatokká fejlődjenek, emellett pedig 
növelhetik a közszolgáltatások minőségét 
és hatékonyságát, miáltal számos új, 
minőségi munkahely jöhet létre.

__________________ __________________
10 COM(2010) 546 végleges, 2012. október 
6.

10 COM(2010) 546 végleges, 2010. október 
6.
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Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Innovatív Unió keretében létrejött, a 
tevékeny és egészséges időskor témájára 
vonatkozó európai innovációs partnerség 
égisze alatt az ikt-megoldások várhatóan 
fontos szerepet játszanak majd az 
egészségben töltött életévek számának 
2020-ig kettővel történő növelésére, 
valamint a polgárok életminőségének 
javítására és az uniós gondozási rendszerek 
hatékonyságának erősítésére irányuló célok 
elérésében. A partnerség stratégiai 
végrehajtási terve meghatározza az aktív és 
egészséges időskorral kapcsolatos 
innováció Unió-szerte történő 
felgyorsítását és széles körű bevezetését 
szolgáló prioritásokat a következő három 
területen: betegségmegelőzés és 
egészségfejlesztés, gondozás és gyógyítás, 
valamint önálló életvitel és társadalmi 
befogadás.

(9) Az Innovatív Unió keretében létrejött, a 
tevékeny és egészséges időskor témájára 
vonatkozó európai innovációs partnerség 
égisze alatt az ikt-megoldások várhatóan 
fontos szerepet játszanak majd az 
egészségben töltött életévek számának 
2020-ig kettővel történő növelésére, 
valamint a polgárok életminőségének 
javítására és az uniós gondozási rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének
erősítésére irányuló célok elérésében. A 
partnerség stratégiai végrehajtási terve 
meghatározza az aktív és egészséges 
időskorral kapcsolatos innováció Unió-
szerte történő felgyorsítását és széles körű 
bevezetését szolgáló prioritásokat a 
következő három területen: 
betegségmegelőzés és egészségfejlesztés, 
gondozás és gyógyítás, valamint önálló 
életvitel és társadalmi befogadás.

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Mivel az ikt-rendszerek nagy 
mennyiségű személyes adatot és profilt 
kezelnek és valós idejű kommunikációval 
működnek, így az adatbiztonság 
megsértésének nagy kockázatát 
hordozzák, az adatvédelem és a biztonság 
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magas szintjének biztosítása érdekében a 
programon belül értékelni kell a projektek 
által a személyes és egyéb adatokra 
vonatkozóan nyújtott védelmet.

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Az Unió elkötelezte magát amellett, 
hogy 2020-ra bővíti a megújuló energiák 
használatát, csökkenti az üvegházhatású 
gázok kibocsátását és növeli az 
energiahatékonyságot. Az 
energiahatékony megoldások 
fejlesztésének és az 
energiamegtakarításnak a biztosítása 
érdekében az ikt-alapú innovációk 
energiahatékonyságra gyakorolt 
hatásának értékelését be kell építeni a 
program tevékenységeibe.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tevékeny és önálló életvitel 
segítését szolgáló kutatási-fejlesztési 
programnak (a továbbiakban: az AAL 
program) fel kell használnia az előző 
program eredményeit, és a projektekben
való fokozott felhasználói részvétel 
ösztönzése, valamint határozottabb 
programvégrehajtás révén orvosolnia kell 

(10) A tevékeny és önálló életvitel 
segítését szolgáló kutatási-fejlesztési 
programnak (a továbbiakban: az AAL 
program) fel kell használnia az előző 
program eredményeit, és az összes 
projektben való fokozott felhasználói 
részvétel kezdetektől történő biztosítása
révén orvosolnia kell annak hiányosságait
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annak hiányosságait. azért, hogy a kifejlesztett megoldások 
elfogadhatóak legyenek és konkrét 
igényeket elégítsenek ki. Mindemellett 
egyszerűsített, következetes és határozott 
programvégrehajtásra van szükség.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az AAL programnak a tág 
értelemben vett innovációt kell figyelembe 
vennie, amely magában foglalja a 
szervezeti, üzleti, technológiai, társadalmi 
és környezeti szempontokat is. Biztosítania 
kell a multidiszciplináris megközelítést, 
valamint azt, hogy a 
társadalomtudományok is a program 
részét képezzék.

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A nem részt vevő tagállamok azon 
jogalanyai, amelyek szeretnének részt 
venni az AAL tevékenységekben, e 
programon belül nem különböztethetőek 
meg hátrányosan a Horizont 2020 
finanszírozásához való hozzáférés 
tekintetében. Az ilyen jogalanyoknak, 
amennyiben biztosítják a társfinanszírozás 
rájuk eső részét, jogosultnak kell lenniük 
a pályázati felhívásokban való részvételre.
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Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A [„Horizont 2020” keretprogramról 
szóló] …/2013/EU rendelet célkitűzéseinek 
megfelelően bármely tagállam és a 
Horizont 2020 keretprogramhoz társult 
bármely ország számára lehetőséget kell 
biztosítani az AAL programban való 
részvételre.

(12) A [„Horizont 2020” keretprogramról 
szóló] …/2013/EU rendelet célkitűzéseinek 
megfelelően bármely tagállam és a 
Horizont 2020 keretprogramhoz társult 
bármely ország számára bármikor 
lehetőséget kell biztosítani az AAL 
programban való részvételre.

Or. en

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az AAL programból támogatott 
közvetett intézkedésekben való részvételre 
a „Horizont 2020 kutatási és innovációs 
keretprogramon (2014–2020)” belüli 
részvételre és terjesztésre vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló, 2013. 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet15 kell alkalmazni. Az 
AAL program sajátos működési 
szükségleteire tekintettel azonban az 
említett rendelet 1. cikkének (3) bekezdése 
szerint a fenti rendelettől való eltérésekről 
kell rendelkezni.

(18) Az AAL programból támogatott 
közvetett intézkedésekben való részvételre 
a „Horizont 2020 kutatási és innovációs 
keretprogramon (2014–2020)” belüli 
részvételre és terjesztésre vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló, 2013. 
…-i …/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet15 kell alkalmazni. 
Minden pályázati felhívás esetében 
egységes támogatási arányokat és 
szabályokat kell megállapítani.

__________________ __________________
15 HL L […]., […]., […]. o. [a 
Horizont 2020 keretprogramon belüli 
részvételre vonatkozó szabályok].

15 HL L […]., […]., […]. o. [a 
Horizont 2020 keretprogramon belüli 
részvételre vonatkozó szabályok].
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Or. en

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A [Horizont 2020 keretprogramon 
belüli részvételre vonatkozó szabályokról 
szóló] …/2013/EU rendelettől való egyedi 
eltérésekre van szükség, mivel az AAL 
program a tervek szerint piacközeli 
innovációs program lenne, amely számos 
különböző nemzeti finanszírozási forrást 
(például kutatási és innovációs, 
egészségügyi és ágazati finanszírozási 
programokat) fog össze. Ezek a nemzeti 
programok természetükből fakadóan eltérő 
részvételi szabályokat írnak elő, és nem 
várható, hogy azok teljes körűen 
megfeleljenek a 
[Horizont 2020 keretprogramon belüli 
részvételre vonatkozó szabályokról szóló] 
…/2013/EU rendelettel. Mindemellett az 
AAL program célcsoportját a kis- és 
középvállalkozások és a felhasználói 
szervezetek alkotják, amelyek rendszerint 
nem vesznek részt az uniós kutatási és 
innovációs tevékenységekben. Az említett 
vállalkozások és szervezetek részvételének 
elősegítése érdekében az uniós pénzügyi 
hozzájárulást azok saját nemzeti 
finanszírozási programjainak jól ismert 
szabályai szerint nyújtják, és annak 
végrehajtása az uniós finanszírozást és a 
megfelelő nemzeti állami támogatást 
magában foglaló egyetlen támogatás 
formájában történik.

(19) Az AAL program a tervek szerint 
piacközeli innovációs program lenne, 
amely számos különböző nemzeti 
finanszírozási forrást (például kutatási és 
innovációs, egészségügyi és ágazati 
finanszírozási programokat) fog össze. Bár
a nemzeti programok természetükből 
fakadóan eltérő részvételi szabályokat 
írnak elő, az e programban való 
részvételnek összhangban kell lennie a 
[Horizont 2020 keretprogramon belüli 
részvételre vonatkozó szabályokról szóló] 
…/2013/EU rendelettel. Mindemellett az 
AAL program célcsoportját a kis- és 
középvállalkozások és a felhasználói 
szervezetek alkotják, amelyek rendszerint 
nem vesznek részt az uniós kutatási és 
innovációs tevékenységekben. Az említett 
vállalkozások és szervezetek részvételének 
elősegítése érdekében az uniós pénzügyi 
hozzájárulás a nemzeti finanszírozási 
szerveken keresztül nyújtható, és annak 
végrehajtása az uniós finanszírozást és a 
megfelelő nemzeti állami támogatást 
magában foglaló egyetlen támogatás 
formájában történik.

Or. en
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Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A Bizottságnak különösen az AAL 
program minőségét és hatékonyságát, 
valamint a kitűzött célok elérése 
tekintetében történt előrehaladást vizsgáló 
időközi értékelést, továbbá záró értékelést 
kell végeznie, és ezekről jelentést kell 
készítenie.

(21) A Bizottságnak különösen az AAL 
program minőségét és hatékonyságát, a 
kitűzött célok elérése tekintetében történt 
előrehaladást, valamint a 
kezdeményezésnek a kutatási és 
innovációs tevékenységeket összefogó 
nemzeti programok összehangoltsága és 
átjárhatósága növeléséhez való általános 
hozzájárulását vizsgáló időközi külső 
értékelést, továbbá záró külső értékelést 
kell végeznie, és ezekről jelentést kell 
készítenie.

Or. en

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az AAL programnak biztosítania kell 
a nemek közötti egyenlőség tényleges 
előmozdítását, és összhangban kell állnia a 
Horizont 2020 keretprogramban foglalt 
etikai elvekkel.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az AAL programhoz bármely más (2) Az AAL programhoz bármely más 
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tagállam, valamint a(z) …/2013/EU 
rendelettel létrehozott „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramhoz 
(2014–2020) (a továbbiakban:
Horizont 2020 keretprogram) társult 
bármely más ország csatlakozhat, feltéve, 
hogy eleget tesz az e határozat 3. cikke 
(1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
kritériumnak. Azok a tagállamok és társult 
országok, amelyek eleget tesznek a 3. cikk 
(1) bekezdése c) pontjában foglalt 
feltételnek, e határozat alkalmazásában 
részt vevő államnak minősülnek.

tagállam, valamint a(z) …/2013/EU 
rendelettel létrehozott „Horizont 2020” 
kutatási és innovációs keretprogramhoz 
(2014–2020) (a továbbiakban: 
Horizont 2020 keretprogram) társult 
bármely más ország bármikor 
csatlakozhat, feltéve, hogy eleget tesz az e 
határozat 3. cikke (1) bekezdésének 
c) pontjában foglalt kritériumnak. Azok a 
tagállamok és társult országok, amelyek 
eleget tesznek a 3. cikk (1) bekezdése 
c) pontjában foglalt feltételnek, e határozat 
alkalmazásában részt vevő államnak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Horizont 2020 kutatási és 
innovációs keretprogramhoz társult 
bármely más országbeli bármely jogalany 
bármikor részt vehet az AAL program 
közvetett intézkedéseiben, amennyiben 
gondoskodik a társfinanszírozáshoz 
szükséges önrészről.

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A [Horizont 2020 keretprogramon 
belüli részvételre és terjesztésre vonatkozó 
szabályokról szóló] …/2013/EU rendelet 

törölve
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16. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a 
résztvevőkkel a kijelölt nemzeti 
programirányítási ügynökség köt 
támogatási megállapodást.

Or. en

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A [Horizont 2020 keretprogramon 
belüli részvételre és terjesztésre vonatkozó 
szabályokról szóló] …/2013/EU rendelet 
19. cikkétől [annak (1), valamint (5)–(7) 
bekezdésétől], illetve 22–29. cikkétől 
eltérve a kijelölt nemzeti 
programirányítási ügynökségek által 
kezelt támogatásokra a kijelölt nemzeti 
programok támogatási szabályai 
alkalmazandók.

4. A támogatásokra harmonizált 
támogatási szabályok alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A [Horizont 2020 keretprogramon 
belüli részvételre és terjesztésre vonatkozó 
szabályokról szóló] …/2013/EU rendelet
38–46. cikkétől eltérve a kijelölt nemzeti 
programok eredményekre, valamint a 
háttér-információkhoz és az 
eredményekhez való hozzáférési jogokra 
vonatkozó szabályai alkalmazandók.

(5) A [Horizont 2020 keretprogramon 
belüli részvételre és terjesztésre vonatkozó 
szabályokról szóló] …/2013/EU 
rendeletnek a háttér-információkhoz és az 
eredményekhez való hozzáférési jogokra 
vonatkozó 38–46. cikke alkalmazandó, 
ideértve a tudományos publikációkhoz 
való nyílt hozzáféréssel kapcsolatos 
követelményeket is, amelyeket a Horizont 
2020 keretprogramon belül biztosítani 
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kell.

Or. en

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság 2017. december 31-ig 
elvégzi az AAL program időközi 
értékelését. A Bizottság az értékelésről az 
annak megállapításait és a Bizottság 
észrevételeit tartalmazó jelentést készít. A 
Bizottság legkésőbb 2018. június 30-ig
elküldi a jelentést az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

(1) A Bizottság 2017. július 31-ig elvégzi 
az AAL program időközi külső értékelését. 
A Bizottság a külső értékelésről az annak 
megállapításait és a Bizottság észrevételeit 
tartalmazó jelentést készít. A Bizottság 
legkésőbb 2017. december 31-ig elküldi a 
jelentést az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az AAL programban való uniós 
részvétel végén, de legkésőbb 2022. 
december 31-ig a Bizottság elvégzi az 
AAL program záró értékelését. A Bizottság 
az értékelésről egy annak eredményeit 
tartalmazó jelentést készít. A Bizottság ezt 
a jelentést elküldi az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

(2) Az AAL programban való uniós 
részvétel végén, de legkésőbb 2022. 
december 31-ig a Bizottság elvégzi az 
AAL program záró külső értékelését. A 
Bizottság a külső értékelésről egy annak 
eredményeit tartalmazó jelentést készít. A 
Bizottság ezt a jelentést elküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en
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Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Felülvizsgálat

Az időközi külső értékelés alapján a 
Bizottság szükség szerint 2018. június 31-
ig javaslatot tesz a jelenlegi program 
felülvizsgálatára, amelyben megnevezi a 
program célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges 
változtatásokat is.

Or. en

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1,1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. Olyan, az otthon, a közösségben és a 
munkahelyen töltött aktív és egészséges 
időskort szolgáló innovatív ikt-alapú 
termékek és szolgáltatások létrehozásának 
felgyorsítása, amelyek segítségével 
javítható az idős emberek életminősége, 
önállósága, a közösségi életben való 
részvétele, készségei és 
foglalkoztathatósága, továbbá növelhető
az egészségügyi ellátás és szociális 
gondozás hatékonysága.

1.1. Olyan, az otthon, a közösségben és a 
munkahelyen töltött aktív és egészséges 
időskort, valamint a fogyatékkal élőket 
szolgáló innovatív ikt-alapú termékek és 
szolgáltatások létrehozásának felgyorsítása, 
amelyek célja az idős emberek 
életminőségének, társadalmi jólétének és 
befogadásának, önállóságának, a 
közösségi életben való részvételének, 
készségeinek és foglalkoztathatóságának
javítása, továbbá az egészségügyi ellátás és 
szociális gondozás helytállóságának és
hatékonyságának növelése; az 
adatvédelem és a magánélet védelme 
legmagasabb szintjének biztosítása 
érdekében minden támogatandó ikt-
eszköznek és szolgáltatásnak beépített 
adatvédelmi jellemzőkkel kell 
rendelkeznie;
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Or. en

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. Az aktív és egészséges időskor 
szolgálatába állított ikt-alapú termékekre és 
szolgáltatásokra irányuló uniós szintű 
alkalmazott kutatás, fejlesztés és innováció 
kritikus tömegének fenntartása és 
továbbfejlesztése.

1.2. Az aktív és egészséges időskor és a 
fogyatékkal élők szolgálatába állított ikt-
alapú termékekre és szolgáltatásokra 
irányuló uniós szintű alkalmazott kutatás, 
fejlesztés és innováció kritikus tömegének 
fenntartása és továbbfejlesztése.

Or. en

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3. Költséghatékony megoldások 
kidolgozása, ideértve a kölcsönös 
átjárhatósággal kapcsolatos, vonatkozó 
előírások kidolgozását és olyan közös 
megoldások honosításának és 
bevezetésének az előmozdítását, amelyek 
összhangban állnak a nemzeti vagy 
regionális szinten eltérő társadalmi 
preferenciákkal és szabályozási 
szempontokkal, tiszteletben tartják az 
idősek magánéletét és méltóságát, valamint 
adott esetben támogatják a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a vidéki 
vagy peremterületeken, illetve más 
csoportok, például a fogyatékkal élő 
személyek számára előnyösek.

1.3. Költség- és energiahatékony
megoldások kidolgozása, ideértve a 
kölcsönös átjárhatósággal kapcsolatos, 
vonatkozó előírások kidolgozását és olyan 
közös megoldások honosításának és 
bevezetésének az előmozdítását, amelyek 
összhangban állnak a nemzeti vagy 
regionális szinten eltérő társadalmi 
preferenciákkal, társadalmi-gazdasági 
tényezőkkel (ideértve az 
energiaszegénységet és a társadalmi 
befogadást), a nemi és szabályozási 
szempontokkal, tiszteletben tartják az 
idősek magánéletét és méltóságát, valamint 
adott esetben támogatják a
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a vidéki 
vagy peremterületeken, illetve más 
csoportok, például a fogyatékkal élő 
személyek számára előnyösek.
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Or. en

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 1.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3a. Hozzájárulás az energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez 
olyan megoldások előmozdítása révén, 
amelyek a végfelhasználók szempontjából 
is javítják az energiahatékonyságot.

Or. en

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az AAL program a kis- és 
középvállalkozások részvételének kedvező 
környezetet teremt.

2. Az AAL program a kis- és 
középvállalkozások részvételének kedvező 
környezetet teremt. Legalább egy kkv részt 
vesz minden olyan konzorciumban, amely 
az éves pályázati felhívások keretében 
támogatásban részesül.

Or. en

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az AAL program középpontjában a 
piacközeli alkalmazott kutatás és innováció 
áll, és a program kiegészíti a 

3. Az AAL program középpontjában a 
piacközeli alkalmazott kutatás és innováció 
áll, és a program kiegészíti a 
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Horizont 2020 keretprogramon, valamint 
más európai és nemzeti 
kezdeményezéseken belül előirányzott 
kapcsolódó, hosszabb távú kutatási és 
nagyléptékű innovációs tevékenységeket. 
Ezenfelül hozzájárul az aktív és egészséges 
időskor kérdéskörével foglalkozó európai 
innovációs partnerség megvalósításához.

Horizont 2020 keretprogramon belül 
előirányzott, valamint szükség szerint más 
európai és nemzeti kezdeményezésekkel –
például az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézeten és a tudományos 
és innovációs társulások keretén belüli 
közös programozási kezdeményezésekkel 
és tevékenységekkel – összehangolt, 
hosszabb távú kutatási és innovációs 
tevékenységeket. Ezenfelül hozzájárul az 
aktív és egészséges időskor kérdéskörével 
foglalkozó európai innovációs partnerség 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az AAL program végrehajtása 
elsősorban az aktív és egészséges időskort 
szolgáló piacorientált kutatási és 
innovációs projekteket támogatja, 
amelyeknek alkalmasnak kell lenniük a 
projekteredmények reális határidőn belüli 
hasznosítására. E közvetett intézkedések 
AAL program keretében történő 
finanszírozása többnyire támogatás 
formájában történik. A finanszírozás más 
formában is megvalósulhat, például díjak, a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés és innovatív megoldások 
közbeszerzése révén.

1. Az AAL program végrehajtása 
elsősorban az aktív és egészséges időskort 
szolgáló piacorientált kutatási és 
innovációs projekteket támogatja, 
amelyeknek alkalmasnak kell lenniük a 
projekteredmények reális határidőn belüli 
hasznosítására. E közvetett intézkedések 
AAL program keretében történő 
finanszírozása többnyire támogatás 
formájában történik. A finanszírozás más 
formában is megvalósulhat, például díjak, a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés, innovatív megoldások 
közbeszerzése és pénzügyi eszközökhöz 
való hozzáférés révén.

Or. en
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Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezenfelül a közvetítési célú
intézkedések, a programpromóciós 
tevékenységek, a meglévő kapacitásokkal 
kapcsolatos tudatosság növelését, az 
innovatív megoldások bevezetésének 
előmozdítását, valamint a kereslet- és 
kínálatoldali szervezetek és beruházók 
összekapcsolását célzó intézkedések is 
támogathatók.

2. Ezenfelül a kereslet- és kínálatoldali 
szervezeteket és beruházókat 
összekapcsolását célzó közvetítési célú 
intézkedések, programpromóciós 
tevékenységek, valamint a meglévő 
kapacitásokkal kapcsolatos tudatosság 
növelését és az innovatív megoldások 
bevezetésének előmozdítását célzó 
intézkedések is támogathatók.

Or. en

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Támogathatók továbbá a pályázatok, 
megvalósíthatósági tanulmányok és 
műhelytalálkozók színvonalának javítását 
célzó intézkedések. Az AAL programban 
közreműködő érdekeltek csoportjának 
bővítése érdekében előirányozható az uniós 
régiókkal folytatott együttműködés.

3. Támogathatók továbbá a pályázatok, 
megvalósíthatósági tanulmányok és 
műhelytalálkozók színvonalának javítását 
célzó intézkedések. Az AAL programban 
közreműködő érdekeltek csoportjának 
bővítése érdekében előirányozható az –
akár részt vevő, akár nem részt vevő 
országokban található – uniós régiókkal 
folytatott együttműködés.

Or. en

Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 3 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Támogatást élveznek a javaslatok –
többek között végfelhasználói szempontból 
tekintett – energiahatékonyságának 
értékelését és javítását célzó intézkedések, 
például a fejlesztett ikt-termékek, 
hálózatok és szolgáltatások 
környezetvédelmi lábnyomának 
meghatározásához nyújtott segítség.

Or. en

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az AAL programot a pályázati 
felhívások témaköreit meghatározó éves 
munkatervek alapján hajtják végre.

1. Az AAL programot éves munkatervek 
alapján hajtják végre, amelyek 
meghatározzák a kezelést igénylő 
kihívásokat, a figyelembe veendő 
prioritásokat és a felhasznált 
eszköztípusokat (pályázati felhívások vagy 
a finanszírozás egyéb formái, például 
díjak, kereskedelmi hasznosítást megelőző 
beszerzés, innovatív megoldások 
közbeszerzése).

Or. en

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az AAL program végrehajtása során 
konzultációt kell folytatni az érintett 
érdekelt felekkel (többek között a hatósági 

3. Az AAL program végrehajtása során 
konzultációt kell folytatni az éves 
munkaprogramról az érintett érdekelt 
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döntéshozókkal, a felhasználók 
képviselőivel, a magánszektorbeli 
szolgáltatókkal és a biztosítótársaságokkal, 
valamint az ágazattal és azon belül a kis- és 
középvállalkozásokkal) a szükséges 
alkalmazott kutatási és innovációs 
prioritásokról.

felekkel (többek között a hatósági 
döntéshozókkal, a felhasználók 
képviselőivel, a magánszektorbeli 
szolgáltatókkal és a biztosítótársaságokkal, 
valamint az ágazattal és azon belül a kis- és 
középvállalkozásokkal) a szükséges 
alkalmazott kutatási és innovációs 
prioritásokról.

Or. en

Módosítás 37

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az AAL program végrehajtása során a 
tág értelemben vett innovációt kell 
figyelembe venni, amely szervezeti, üzleti, 
technológiai, társadalmi és környezeti 
szempontokat is magában foglal. A 
végrehajtás biztosítja a multidiszciplináris 
megközelítést, valamint azt, hogy a 
társadalomtudományok is a program 
részét képezzék.

Or. en

Módosítás 38

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. Az AAL program végrehajtása 
hozzájárul az Unió éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzéseihez azáltal, 
hogy előmozdítja az energiahatékonyságot 
és tükrözi az energiaszegénység 
kezelésének szükségességét.



PE523.017v01-00 24/29 PR\1009322HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 39

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A nemzetközi iránymutatásoknak 
megfelelően figyelembe kell venni az
esetlegesen felmerülő nemi, etikai és 
adatvédelmi szempontokat is.

5. A Horizont 2020 keretprogram elveinek 
és szabályainak, a vonatkozó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak és a nemzetközi 
iránymutatásoknak megfelelően 
figyelembe kell venni a nemi, etikai és 
adatvédelmi szempontokat is. Az AAL 
program végrehajtása különösen 
összhangban áll az etikai alapelvekkel és 
a vonatkozó nemzeti, uniós és nemzetközi 
szabályozással, beleértve az Európai Unió 
Alapjogi Chartáját, valamint az emberi 
jogok európai egyezményét és annak 
kiegészítő jegyzőkönyveit is. Különös 
figyelmet kell fordítani az arányosság 
elvére, a magánélet tiszteletben tartásához 
való jogra, a személyes adatok védelméhez 
való jogra, a személyeknek a testi és 
szellemi sérthetetlenséghez való jogára, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogra 
és arra, hogy biztosítani kell az emberi 
egészségvédelem magas szintjét.

Or. en

Módosítás 40

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Valamennyi részt vevő állam elősegíti a 
keresletoldali szereplőket képviselő 
szervezetek részvételét.

7. Valamennyi részt vevő állam biztosítja a 
keresletoldali szereplőket képviselő 
szervezetek részvételét, amely az AAL 
program keretében finanszírozott kutatási 
és innovációs projektek lehető legkorábbi 
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szakaszában veszi kezdetét.

Or. en

Módosítás 41

Határozatra irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A támogatásra kiválasztott projektek 
résztvevőit érintő jogi és pénzügyi 
problémák kezelése a kijelölt nemzeti 
programirányítási ügynökség feladata. A 
nemzeti közigazgatási szabályok és elvek 
alkalmazandók.

törölve

Or. en

Módosítás 42

Határozatra irányuló javaslat
III Melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az AALA-t a közgyűlés irányítja. A 
közgyűlés az AAL program döntéshozó 
szerve. A közgyűlés kinevezi az 
igazgatóság tagjait és felügyeli az AAL 
program végrehajtását, beleértve az éves 
munkatervek, a nemzeti 
projektfinanszírozás elosztását és az új 
tagság iránti kérelmek kezelését. Minden 
országot egy szavazati jog illet meg. A 
döntéseket egyszerű többséggel fogadják 
el, az utódlással, tagfelvétellel vagy -
kizárással, vagy a szövetség 
megszűnésével kapcsolatos döntéseket 
kivéve: ilyen esetekre vonatkozóan a 
szövetség alapszabálya különleges 
szavazási követelményeket határozhat 
meg.

4. Az AALA-t a közgyűlés irányítja. A 
közgyűlés az AAL program döntéshozó 
szerve. A közgyűlés kinevezi az 
igazgatóság tagjait és felügyeli az AAL 
program végrehajtását, beleértve az éves 
munkatervek, a nemzeti 
projektfinanszírozás elosztását és az új 
tagság iránti kérelmek kezelését. Minden 
országot egy szavazati jog illet meg. A 
döntéseket egyszerű többséggel fogadják 
el, az utódlással vagy tagkizárással, vagy a 
szövetség megszűnésével kapcsolatos 
döntéseket kivéve: ilyen esetekre 
vonatkozóan a szövetség alapszabálya 
különleges szavazási követelményeket 
határozhat meg.
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Or. en

Módosítás 43

Határozatra irányuló javaslat
III Melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Egy, az iparág, a felhasználók és az 
egyéb érdekelt felek képviselőiből álló –
lehetőség szerint a különböző generációk 
és a nemek egyensúlyával jellemzett –
tanácsadó testület javaslatokat tesz az AAL 
program keretében rendezett pályázati 
felhívások és más intézkedések 
prioritásaira és témaköreire vonatkozóan.

8. Egy, az iparág, a felhasználók és az 
egyéb érdekelt felek képviselőiből álló –
lehetőség szerint a szervezettípusok, a
különböző generációk és a nemek 
egyensúlyával jellemzett – tanácsadó 
testülettel évente legalább egyszer 
konzultálnak az éves munkaprogram 
elfogadásáról, és ez a testület javaslatokat 
tesz az AAL program keretében rendezett 
pályázati felhívások és más intézkedések 
prioritásaira és témaköreire vonatkozóan.

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Mivel a 65–80 év közöttiek száma várhatóan emelkedni fog (2010 és 2030 között 40%-kal), 
az aktív és egészséges időskort lehetővé tevő és a demográfiai változásokra választ adó 
megoldások megtalálása fontos és sürgős kihívást jelent a 21. századi Európa számára. 
Ráadásul a társadalmi igényeket kielégítő, valamint a gazdasági fejlődést és új üzleti 
modelleket ösztönző innovatív szolgáltatások és termékek fejlesztésére a „szürke” gazdaság is 
lehetőséget teremt.

Az európai kutatási térségen belül számos kezdeményezés született már az „aktív és 
egészséges időskor” kihívásaira válaszul – ilyen többek között az európai innovációs 
partnerség, valamint az Európai Innovációs és Technológiai Intézeten belül létrehozandó 
tudományos és innovációs társulás is. Az előadó véleménye szerint a tevékeny és önálló 
életvitel segítését szolgáló közös programon keresztül történő finanszírozás indokolt, és 
kiegészíti a fenti kezdeményezéseket; az előadó üdvözli az AAL2 programnak az európai 
innovációs partnerség célkitűzéseivel való összehangolását. 

A 2010. decemberi időközi értékelés és a jogalkotási javaslathoz kapcsolódó hatásvizsgálat 
céljából lefolytatott nyilvános konzultáció azonban rámutatott néhány olyan problémára és 
hiányosságra, amelyre a Bizottság jelenlegi javaslata csupán részben kínál megoldást. Az 
előadó ezért több változtatásra tesz javaslatot, részben ezen aggodalmak figyelembevétele, 
részben a program célkitűzéseinek erősítése érdekében, amely utóbbi során tekintetbe kell 
venni a szélesebb körű politikai célkitűzéseket, a végrehajtás eredményességét és a Horizont 
2020 keretprogram hatókörével való összhangot.

A végfelhasználók korai bevonásának biztosítása és a társadalmi innováció előmozdítása

Az információs és kommunikációs technológiák (ikt) fontos szerepet tölthetnek be az idősebb 
emberek életminőségének és szakmai előmenetelének javítása terén, és növelhetik a gondozás 
költséghatékonyságát is. Mind az időközi külső értékelés, mind a hatásvizsgálat felhívta a 
figyelmet arra, hogy az ikt és az idősödés terén történő innováció legjelentősebb gátja az, 
hogy a végfelhasználókat nem vonják be eléggé a fejlesztési szakaszba. Az innovációs 
folyamat korai szakaszában való részvétel különösen az egészségügyi ágazatban 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a végfelhasználók számára elfogadható és szükséges 
megoldások szülessenek.

Az előadó ezért támogatja, hogy hangsúlyt kell fektetni a végfelhasználók programba való 
bevonására, és javasolja, hogy ez minden projekt esetében kezdettől fogva hivatalos 
követelmény legyen. A programnak ezenkívül a tág értelemben vett innovációt kell 
figyelembe vennie, amely magában foglalja a szervezeti, üzleti, technológiai, társadalmi és 
környezeti szempontokat is. Multidiszciplináris megközelítést kell alkalmaznia, és 
biztosítania kell a társadalomtudományoknak a programba való integrálását is, hogy ne csak a 
költséghatékonyság javuljon, hanem megfelelő módon érvényesüljenek más társadalmi-
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gazdasági tényezők is, például a társadalmi befogadás és jólét, valamint a fenntarthatóság.

Az energiahatékony megoldások támogatása, a végső kedvezményezett számára is

Az ikt által ösztönzött megoldások energiahatékonyabbá tehetik az egészségügyi ellátó és 
szociális gondozó rendszereket, például azáltal, hogy csökkentik a szállítás iránti igényt. Nem 
megfelelő értékelés esetén azonban a saját lakókörnyezetben való életvitel segítését célzó 
technológiák megtöbbszöröződése oda vezethet, hogy a költségek a végfelhasználók 
energiaszámláin jelentkeznek. Ez különösen azokat az embereket érintené hátrányosan, akiket 
az energiaszegénység veszélye fenyeget, vagy akik nem férnek hozzá modern energetikai 
szolgáltatásokhoz.

A megoldások fejlesztése során ezeket a szempontokat megfelelőképpen figyelembe kell 
venni. Támogatást kell, hogy élvezzenek a javaslatok – többek között végfelhasználói 
szempontból tekintett – energiahatékonyságának értékelését és javítását célzó intézkedések, 
például a fejlesztett ikt-termékek, hálózatok és szolgáltatások környezetvédelmi lábnyomának 
meghatározásához nyújtott segítség.

A fogyatékkal élők igényeinek figyelembevétele

A Horizont 2020 „1.4.1. Aktív időskor és önálló életvitel” elnevezésű egyedi programja 
felvázolja azokat az elsőbbséget élvező tevékenységeket, amelyekkel e területen foglalkozni 
kell. Az idősek mellett itt a fogyatékkal élők is egyértelműen célcsoportként szerepelnek, bár 
a jelenlegi AAL-javaslat erre nem utal elég nyilvánvalóan. Az előadó javasolja, hogy 
biztosítsák e politikai prioritások jobb összehangolását.

Az etikai elveknek és különösen az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés és a 
magánélet védelmének biztosítása

A Horizont 2020 program keretében finanszírozott AAL program tevékenységei során teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani a Horizont 2020 program általános elveit és 
követelményeit. E tevékenységeknek különösen összhangban kell lenniük az etikai 
alapelvekkel és a vonatkozó nemzeti, uniós és nemzetközi szabályozással, beleértve az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint az emberi jogok európai egyezményét és annak 
kiegészítő jegyzőkönyveit is. 

Amint az a Horizont 2020 keretprogramban is szerepel, különös figyelmet kell fordítani az 
arányosság elvére, a magánélet tiszteletben tartásához való jogra, a személyes adatok 
védelméhez való jogra, a személyeknek a testi és szellemi sérthetetlenséghez való jogára, a 
megkülönböztetésmentességhez való jogra és arra, hogy biztosítani kell az emberi 
egészségvédelem magas szintjét. Ezek a követelmények különösen érvényesek erre a 
programra, amelyben együtt vannak jelen az ikt-technológiák és a személyes gondozás.

Az ikt-megoldások működésük során számos személyes adatot és profilt használnak és valós 
idejű kommunikációt folytatnak, ezért az adatvédelem és -biztonság megsértésének nagy 
kockázatát hordozzák, és aggodalmakat vetnek fel a magánélet védelmével kapcsolatban. A 
program során foglalkozni kell a projektekkel kapcsolatos adatvédelem értékelésével, hogy az 
adatvédelem és a biztonság magas szintje biztosítható legyen, emellett a programnak minden 
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támogatott projekt esetében elő kell írnia beépített adatvédelmi megoldások alkalmazását.

Egyszerűsítés és az európai kutatási térség létrehozásához való további hozzájárulás 

Az európai kutatási térség eszközei közé tartoznak a 185. cikken alapuló kezdeményezések, 
amelyek azzal a céllal jöttek létre, hogy a nemzeti támogatási rendszerek fokozatos, uniós 
szintű integrációjához vezessenek. Az AAL program jól példázza ezt a folyamatot, mivel 
sikeresen elvezetett egy olyan közös, éves program kidolgozásáig, amelynek keretében a részt 
vevő országok közösen írnak ki uniós szintű pályázati felhívásokat.

Az időközi értékelés és a konzultációs eljárás azonban világosan rámutatott, hogy a 
különböző pénzügyi eszközök, támogathatósági szabályok és visszatérítési rendszerek 
széttagoltsága és elégtelen összehangolása akadályozza az innovációt. A különböző 
országoknak a program végrehajtása során alkalmazott eltérő pénzügyi és nemzeti 
támogathatósági szabályaiból adódó összetettség kihat a részvételre. A nemzeti kifizetési 
rendszerek és a projektidőzítés összhangjának hiánya likviditási problémákat eredményez. Az 
összetett irányítási berendezkedés hosszan elhúzódó szerződéskötésekhez vezet, és 
adminisztratív terheket ró mind a résztvevőkre, mind a nemzeti finanszírozási szervekre. 

Az előadó sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság kevés konkrét javaslatot 
tett ezen problémák kezelésére és annak biztosítása érdekében, hogy ezen eszköz révén 
tovább folytatódhasson az európai kutatási térség integrációjának folyamata.

Az előadó ezért olyan megoldásokat igyekszik javasolni, amelyek egységesebb és egyszerűbb 
szabályokról gondoskodnak, és amennyire lehet, összehangolják az AAL program részvételi 
szabályait a Horizont 2020 részvételi szabályaival. 

Különösen az eredmények elterjesztésére és hasznosítására vonatkozó szabályokat kell 
összeegyeztetni, hogy minden résztvevő számára egyforma jogbiztonság, jogok és 
kötelességek legyenek biztosíthatók. Az adminisztratív eljárások egyszerűsítése és gyorsítása 
érdekében minden pályázati felhívás esetében egységesíteni kell a visszatérítési szabályokat 
is. 

A program egységes és egyszerűsített módon történő végrehajtásának pontos 
berendezkedéséről – ezen belül az AAL szövetség, a Bizottság és a nemzeti finanszírozási 
szervek szerepéről – az Európai Parlament és valamennyi érintett résztvevő bevonásával 
széles körű vitát kell folytatni.


