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***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over de 
deelname van de Unie aan het door verschillende lidstaten opgezette gezamenlijke 
onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Actief en ondersteund wonen
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0500),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 185 en artikel 188, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C7-0219/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Horizon 2020 – Het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020)", 
dat is vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 
…/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van … 20135 (hierna: "het 
kaderprogramma Horizon 2020"), is 

(2) Horizon 2020 – Het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020)", 
dat is vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 
…/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van … 20135 (hierna: "het 
kaderprogramma Horizon 2020"), is 

                                               
1 PB C ...
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gericht op het bereiken van een groter 
effect op onderzoek en innovatie door bij te 
dragen aan versterking van publiek-
publieke partnerschapen, onder meer door
deelname van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten opgezette 
programma's, op grond van artikel 185 
VWEU.

gericht op het bereiken van een groter 
effect op onderzoek en innovatie door 
nauwere synergieën te ontwikkelen, te 
zorgen voor meer coördinatie en onnodige 
overlappingen met internationale, 
nationale en regionale 
onderzoeksprogramma’s te voorkomen.
Publiek-publieke partnerschapen, zoals de 
deelname van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten opgezette 
programma's, op grond van artikel 185 
VWEU, zouden deze doelstellingen 
moeten bereiken.

__________________ __________________
5 PB …[KP Horizon 2020] 5 PB …[KP Horizon 2020]

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten in het kader van het 
AAL-programma dienen volledig in 
overeenstemming zijn met de algemene 
beginselen van het kaderprogramma 
Horizon 2020, en met name met de 
beginselen inzake gendergelijkheid, open 
toegang en ethiek. Zij dienen in 
overeenstemming te zijn met de ethische 
beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens en de 
aanvullende protocollen. Bijzondere 
aandacht dient te worden besteed aan het 
beginsel van evenredigheid, het recht op 
privacy, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
lichamelijke en geestelijke integriteit van 
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personen, het recht op non-discriminatie 
en de noodzaak om een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid te verzekeren.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In december 2012 heeft de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad een 
verslag van de tussentijdse evaluatie van 
het gezamenlijke AAL-programma 
voorgelegd8. Deze evaluatie is uitgevoerd 
door een groep deskundigen. Hun 
algemene bevinding was dat het 
gezamenlijke AAL-programma 
opmerkelijke resultaten kent en 
aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in 
de richting van zijn doelstellingen, en dat 
het na de huidige financieringsperiode 
voortgezet zou moeten worden. De groep 
deskundigen wees echter ook op enkele 
tekortkomingen, met name op de noodzaak 
de gebruiker meer bij projecten te 
betrekken en de noodzaak voor verdere 
verbeteringen van de operationele 
prestaties als het gaat om de 
contracteringstermijn en de 
betalingstermijn. 

(4) In december 2012 heeft de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad een 
verslag van de tussentijdse evaluatie van 
het gezamenlijke AAL-programma 
voorgelegd8. Hun algemene bevinding was 
dat het gezamenlijke AAL-programma 
opmerkelijke resultaten kent en 
aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in 
de richting van zijn doelstellingen, en dat 
het na de huidige financieringsperiode 
voortgezet zou moeten worden. De groep 
deskundigen wees echter ook op enkele 
tekortkomingen, met name op de noodzaak 
de gebruiker meer bij projecten te 
betrekken, al van in de vroegst mogelijke 
fase, en de noodzaak voor verdere 
verbeteringen van de operationele 
prestaties als het gaat om de 
contracteringstermijn en de 
betalingstermijn.

__________________ __________________
8 COM(2010) 763 def. van 16 december 
2010.

8 COM(2010) 763 def. van 16 december 
2010.

Or. en



PR\1009322NL.doc 7/31 PE523.017v01-00

NL

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Uit de tussentijdse evaluatie van 
2010 en het raadplegingsproces van 2012 
bleek met name dat versnippering en 
onvoldoende coördinatie tussen de 
verschillende financieringsinstrumenten, 
subsidiabiliteitsregels en 
terugbetalingsstelsels nadelige gevolgen 
hebben voor de deelname en innovatie in 
de weg staan. De deelnemende lidstaten 
dienen het in de algemene vergadering 
van het AAL-programma voor elke oproep 
eens te worden over uniforme 
financieringsregels die in 
overeenstemming met de voorschriften 
van het Kaderprogramma Horizon 2020 
moeten worden toegepast;

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In haar "Europa 2020-kerninitiatief 
Innovatie-Unie"10 benoemt de Commissie 
de vergrijzing van de bevolking als een van 
de maatschappelijke uitdagingen waarbij 
innovatieve doorbraken een belangrijke rol 
kunnen spelen. Hierdoor krijgt het 
concurrentievermogen een impuls,
worden Europese ondernemingen in staat 
gesteld het voortouw te nemen bij de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, te 
groeien en op nieuwe groeimarkten 
wereldleider te zijn, verbetert de kwaliteit 
en efficiëntie van overheidsdiensten en 

(6) In haar "Europa 2020-kerninitiatief 
Innovatie-Unie"10 benoemt de Commissie 
de vergrijzing van de bevolking als een van 
de maatschappelijke uitdagingen waarbij 
innovatieve doorbraken een belangrijke rol 
kunnen spelen. Hierdoor worden Europese 
ondernemingen in staat gesteld het 
voortouw te nemen bij de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën, te groeien en op 
nieuwe groeimarkten wereldleider te zijn, 
verbetert de kwaliteit en efficiëntie van 
overheidsdiensten en wordt zodoende 
bijgedragen aan het scheppen van grote 
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wordt zodoende bijgedragen aan het 
scheppen van grote aantallen nieuwe, 
hoogwaardige banen.

aantallen nieuwe, hoogwaardige banen.

__________________ __________________
10 COM(2010) 546 def. van 06 oktober 
2012.

10 COM(2010) 546 def. van 06 oktober 
2012.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Overeenkomstig het Europees 
innovatiepartnerschap op het gebied van 
actief en gezond ouder worden, vastgesteld 
op grond van de Innovatie-Unie, spelen 
ICT-oplossingen naar verwachting een 
belangrijke rol om tegen 2020 twee extra 
gezonde levensjaren te realiseren en de 
levenskwaliteit voor burgers en de 
efficiëntie van de zorgstelsels in de Unie te 
verbeteren. In het strategische 
invoeringsplan zijn voor drie gebieden 
prioriteiten vastgesteld om de innovatie op 
het gebied van actief en gezond ouder 
worden te versnellen en uit te breiden: 
preventie en gezondheidsbevordering, zorg 
en behandeling, en zelfstandig leven en 
sociale inclusie.

(9) Overeenkomstig het Europees 
innovatiepartnerschap op het gebied van 
actief en gezond ouder worden, vastgesteld 
op grond van de Innovatie-Unie, spelen 
ICT-oplossingen naar verwachting een 
belangrijke rol om tegen 2020 twee extra 
gezonde levensjaren te realiseren en de 
levenskwaliteit voor burgers en de 
efficiëntie en effectiviteit van de 
zorgstelsels in de Unie te verbeteren. In het 
strategische invoeringsplan zijn voor drie 
gebieden prioriteiten vastgesteld om de 
innovatie op het gebied van actief en 
gezond ouder worden te versnellen en uit te 
breiden: preventie en 
gezondheidsbevordering, zorg en 
behandeling, en zelfstandig leven en 
sociale inclusie.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Aangezien ICT-systemen een grote 
hoeveelheid persoonsgegevens en 
profielen verwerken en in real-time 
communiceren, waardoor het risico op 
inbreuken op de gegevensbeveiliging erg 
groot is, moet de gegevensbescherming 
van projecten in het kader van het 
programma worden geëvalueerd om een 
hoge mate van gegevensbescherming en –
beveiliging te verzekeren.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De Europese Unie heeft zich ertoe 
verbonden het gebruik van hernieuwbare 
energie op te trekken, de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en de energie-
efficiëntie te verhogen tegen 2020. De 
beoordeling van de effecten van op ICT-
gebaseerde innovaties op de energie-
efficiëntie dient te worden meegenomen in 
de activiteiten in het kader van het 
programma, om ervoor te zorgen dat er 
niet alleen voor de 
gezondheidszorgstelsels, maar ook voor de 
eindgebruikers energie-efficiënte 
oplossingen worden ontwikkeld en dat ook 
zij kunnen besparen op energie.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma Actief en 
ondersteund wonen (hierna "het AAL-
programma" genoemd) moet voortbouwen 
op de verworvenheden van het vorige 
programma en de tekortkomingen ervan 
aanpakken door de gebruiker meer bij 
projecten te betrekken en door het 
programma flexibeler uit te voeren.

(10) Het onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma Actief en 
ondersteund wonen (hierna "het AAL-
programma" genoemd) moet voortbouwen 
op de verworvenheden van het vorige 
programma en de tekortkomingen ervan 
aanpakken door ervoor te zorgen dat de 
gebruiker van in de vroegste fase nauw 
wordt betrokken bij alle projecten om te 
waarborgen dat de ontwikkelde 
oplossingen aanvaardbaar zijn en 
aansluiten op specifieke behoeften. Voorts 
moet het programma eenvoudiger, 
consequenter en sneller worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) In het AAL-programma dient te 
worden uitgegaan van een brede definitie 
van innovatie, die ook organisatorische, 
zakelijke, technologische, 
maatschappelijke en milieuaspecten dient 
te omvatten. Zulke definitie moet een 
multidisciplinaire aanpak garanderen en 
ervoor zorgen dat de sociale 
wetenschappen in het programma worden 
geïntegreerd.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Entiteiten uit niet-deelnemende 
lidstaten die betrokken willen worden bij 
AAL-activiteiten mogen niet worden 
gediscrimineerd bij de toegang tot de 
middelen van Horizon 2020 uit hoofde 
van dit programma. Zulke entiteiten 
zouden het recht moeten krijgen om deel 
te nemen aan oproepen, voor zover zij in 
hun eigen cofinanciering kunnen 
voorzien.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Overeenkomstig de doelstellingen van 
Verordening (EU) nr. …/2013 
[kaderprogramma Horizon 2020], heeft 
elke lidstaat en elk land dat bij het 
kaderprogramma Horizon 2020 is 
betrokken, het recht om aan het AAL-
programma deel te nemen.

(12) Overeenkomstig de doelstellingen van 
Verordening (EU) nr. …/2013 
[kaderprogramma Horizon 2020], heeft 
elke lidstaat en elk land dat bij het 
kaderprogramma Horizon 2020 is 
betrokken, het recht om te allen tijde aan 
het AAL-programma deel te nemen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Verordening (EU) nr. …/2013 van het (18) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 
…2013 betreffende de regels voor de 
deelname aan acties en verspreiding van 
resultaten in "Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)"15 is van toepassing 
op de door het AAL-programma 
gefinancierde indirecte activiteiten. 
Vanwege specifieke operationele 
behoeften van het AAL-programma is het 
echter noodzakelijk te voorzien in 
afwijkingen van die verordening 
overeenkomstig artikel 1, lid 3, van deze 
verordening.

Europees Parlement en de Raad van 
…2013 betreffende de regels voor de 
deelname aan acties en verspreiding van 
resultaten in "Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)"15 is van toepassing 
op de door het AAL-programma 
gefinancierde indirecte activiteiten. Voor 
elke oproep dienen uniforme 
financieringspercentages en –regels te 
worden vastgesteld.

__________________ __________________
15 PB L… van …, blz. … [regels voor 
deelname aan Horizon 2020].

15 PB L… van …, blz. … [regels voor 
deelname aan Horizon 2020].

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Specifieke afwijkingen van 
Verordening (EU) nr. .../2013 [de regels 
voor deelname aan Horizon 2020] zijn 
gerechtvaardigd omdat het AAL-
programma is bedoeld als een innovatief 
marktgericht programma waarin veel 
verschillende nationale 
financieringsstromen samenkomen (zoals 
financieringsprogramma´s op het gebied 
van onderzoeksinnovatie, gezondheid en 
het bedrijfsleven). Omdat deze nationale 
programma´s gezien hun aard 
uiteenlopende regels voor deelname 
hebben, mag niet worden verwacht dat zij 
volledig op Verordening (EU) nr. ... /2013 
[de regels voor deelname aan 
Horizon 2020] zijn afgestemd. Daarnaast 
richt het AAL-programma zich met name 

(19) Het AAL-programma is bedoeld als 
een marktgericht programma, waarin veel 
verschillende nationale 
financieringsstromen samenkomen (zoals 
financieringsprogramma´s op het gebied 
van onderzoeksinnovatie, gezondheid en 
het bedrijfsleven). Hoewel nationale 
programma´s gezien hun aard 
uiteenlopende regels voor deelname 
hebben, dient de deelname aan dit 
programma op Verordening (EU) nr. ... 
/2013 [de regels voor deelname aan 
Horizon 2020] te worden afgestemd. 
Daarnaast richt het AAL-programma zich 
met name op het midden- en kleinbedrijf 
en op gebruikersorganisaties die 
gewoonlijk niet aan EU-onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten deelnemen. Om de 



PR\1009322NL.doc 13/31 PE523.017v01-00

NL

op het midden- en kleinbedrijf en op 
gebruikersorganisaties die gewoonlijk niet 
aan EU-onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten deelnemen. Om de 
deelname van deze ondernemingen en 
organisaties te vergemakkelijken, wordt de 
financiële bijdrage van de Unie verstrekt in 
overeenstemming met de welbekende 
regels van de nationale 
financieringsprogramma´s, en uitgevoerd 
via één subsidie waarin de financiering van 
de Unie met de bijbehorende nationale 
financiering wordt gecombineerd.

deelname van deze ondernemingen en 
organisaties te vergemakkelijken, kan de 
financiële bijdrage van de Unie worden 
verstrekt via de nationale 
financieringsorganen, en uitgevoerd via 
één subsidie waarin de financiering van de 
Unie met de bijbehorende nationale 
financiering wordt gecombineerd.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De Commissie dient een tussentijdse 
evaluatie uit te voeren, waarin met name 
een oordeel wordt geveld over de kwaliteit 
en de doelmatigheid van het AAL-
programma en de mate waarin vooruitgang 
wordt geboekt in de richting van de 
gestelde doelstellingen, evenals een 
slotevaluatie, en stelt een verslag op van 
deze evaluaties.

(21) De Commissie dient een tussentijdse 
externe evaluatie uit te voeren, waarin met 
name een oordeel wordt geveld over de 
kwaliteit en de doelmatigheid van het 
AAL-programma en de mate waarin 
vooruitgang wordt geboekt in de richting 
van de gestelde doelstellingen, en de totale 
bijdrage van het initiatief aan een betere 
coördinatie en interoperabiliteit van 
nationale programma’s voor onderzoeks-
en innovatieactiviteiten, evenals een 
externe slotevaluatie, en stelt een verslag 
op van deze evaluaties.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het AAL-programma moet instaan 
voor de daadwerkelijke bevordering van 
gendergelijkheid en de in het 
kaderprogramma Horizon 2020 
weergegeven ethische beginselen naleven.

(23) Het AAL-programma moet instaan 
voor de daadwerkelijke bevordering van 
gendergelijkheid en de in het 
kaderprogramma Horizon 2020 
vastgestelde ethische beginselen naleven.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke andere lidstaat en elk ander land dat 
is betrokken bij Horizon 2020 - het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020), zoals vastgesteld 
bij Verordening (EU) nr. …/2013 (hierna 
"kaderprogramma Horizon 2020" 
genoemd) kan zich aansluiten bij het AAL-
programma op voorwaarde dat aan het 
criterium in artikel 3, lid 1, onder c), van 
dit besluit wordt voldaan. De lidstaten en 
deelnemende landen die aan de voorwaarde 
in artikel 3, lid 1, onder c), voldoen, 
worden in het kader van dit besluit als 
deelnemende staten beschouwd.

2. Elke andere lidstaat en elk ander land dat 
is betrokken bij Horizon 2020 - het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020), zoals vastgesteld 
bij Verordening (EU) nr. …/2013 (hierna 
"kaderprogramma Horizon 2020" 
genoemd) kan zich te allen tijde aansluiten 
bij het AAL-programma op voorwaarde dat 
aan het criterium in 
artikel 3, lid 1, onder c), van dit besluit 
wordt voldaan. De lidstaten en 
deelnemende landen die aan de voorwaarde 
in artikel 3, lid 1, onder c), voldoen, 
worden in het kader van dit besluit als 
deelnemende staten beschouwd.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Entiteiten uit andere landen die 
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betrokken zijn bij het kaderprogramma 
Horizon 2020 kunnen te allen tijde 
deelnemen aan de indirecte activiteiten 
van het AAL-programma, voor zover zij in 
hun eigen cofinanciering kunnen 
voorzien.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 16, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. …/2013 [Regels 
voor de deelname aan acties en 
verspreiding van resultaten in het kader 
van Horizon 2020], zullen de 
subsidieovereenkomsten met deelnemers 
door het aangewezen beheersagentschap 
van het nationale programma worden 
ondertekend.

Schrappen

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van de 
artikelen 19, leden 1, 5, 6 en 7, en 
artikel 22 tot en met artikel 29 van 
Verordening (EU) nr. …/2013 [Regels 
voor de deelname aan acties en 
verspreiding van resultaten in het kader 
van Horizon 2020], zijn de 
financieringsregels van de aangewezen 
nationale programma´s van toepassing op 

4. Voor subsidies gelden geharmoniseerde 
financieringsregels.
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de door de aangewezen 
beheersagentschappen van het nationale 
programma beheerde subsidies.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking van de artikelen 38 
tot en met 46 van 
Verordening (EU) nr. …/2013 [Regels 
voor de deelname aan acties en 
verspreiding van resultaten in het kader 
van Horizon 2020], zijn de regels van de 
aangewezen nationale programma´s 
betreffende de toepassing en de 
toegangsrechten tot bestaande kennis en 
resultaten van toepassing.

5. De artikelen 38 tot en met 46 van 
Verordening (EU) nr. …/2013 [Regels 
voor de deelname aan acties en 
verspreiding van resultaten in het kader 
van Horizon 2020] ten aanzien van de 
toegangsrechten tot bestaande kennis en 
resultaten zijn van toepassing, met 
inbegrip van voorschriften inzake de open 
toegang tot wetenschappelijke publicaties, 
die moet worden gewaarborgd uit hoofde 
van het kaderprogramma Horizon 2020.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie voert voor 
31 december 2017 een tussentijdse 
evaluatie van het AAL-programma uit. De 
Commissie stelt een verslag op van die 
evaluatie, dat de conclusies van de 
evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie stuurt dat 
verslag uiterlijk 30 juni 2018 naar het 
Europees Parlement en de Raad.

1. De Commissie voert voor 31 juli 2017 
een tussentijdse externe evaluatie van het 
AAL-programma uit. De Commissie stelt 
een verslag op van die evaluatie, dat de 
conclusies van de externe evaluatie en 
opmerkingen van de Commissie bevat. De 
Commissie stuurt dat verslag uiterlijk 31 
december 2017 naar het Europees 
Parlement en de Raad.
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Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aan het eind van de deelname van de 
Unie aan het AAL-programma, maar 
uiterlijk 31 december 2022, voert de 
Commissie een slotevaluatie uit van het 
AAL-programma. De Commissie stelt een 
verslag op van die evaluatie met de 
uitkomsten van de evaluatie. De 
Commissie stuurt dit verslag naar het 
Europees Parlement en de Raad.

2. Aan het eind van de deelname van de 
Unie aan het AAL-programma, maar 
uiterlijk 31 december 2022, voert de 
Commissie een externe slotevaluatie uit 
van het AAL-programma. De Commissie 
stelt een verslag op van die externe 
evaluatie met de uitkomsten van de 
evaluatie. De Commissie stuurt dit verslag 
naar het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Herziening

Op basis van de tussentijdse externe 
evaluatie dient de Commissie uiterlijk op 
31 juni 2018 een passend voorstel in voor 
een herziening van het huidige 
programma, dat de nodige wijzigingen 
omvat om de doelstellingen van het 
programma te verwezenlijken.

Or. en
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Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – punt 1 – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. het versnellen van de opkomst van 
innovatieve, op ICT gebaseerde producten 
en diensten om thuis, in de gemeenschap 
en op het werk gezond ouder te worden en
zo de levenskwaliteit, autonomie, 
deelname aan het sociale leven, 
vaardigheden en de inzetbaarheid van 
ouderen te verbeteren en de efficiëntie in 
de medische en sociale zorgvoorziening te 
vergroten;

1.1. het versnellen van de opkomst van 
innovatieve, op ICT gebaseerde producten 
en diensten om thuis, in de gemeenschap 
en op het werk gezond ouder te worden en 
om mensen met een handicap te helpen, 
om zo hun levenskwaliteit, sociaal 
welbevinden en integratie, autonomie, 
deelname aan het sociale leven, 
vaardigheden en de inzetbaarheid van 
ouderen te verbeteren en de efficiëntie, 
relevantie en effectiviteit in de medische 
en sociale zorgvoorziening te vergroten; de 
ICT-producten en –diensten die 
ondersteund worden, moeten allemaal 
voorzien zijn van privacy by design, om 
een zo hoog mogelijk niveau van 
gegevensbescherming en bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2. het garanderen en verder ontwikkelen 
van een kritische massa van toegepaste 
onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatie-
activiteiten op het niveau van de Unie en 
op het gebied van op ICT gebaseerde 
producten en diensten voor het actief en 
gezond ouder worden;

1.2. het garanderen en verder ontwikkelen 
van een kritische massa van toegepaste 
onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatie-
activiteiten op het niveau van de Unie en 
op het gebied van op ICT gebaseerde 
producten en diensten voor het actief en 
gezond ouder worden en voor mensen met 
een handicap;

Or. en
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Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3. het ontwikkelen van kosteneffectieve 
oplossingen, waaronder het vaststellen van 
relevante interoperabiliteitsnormen en het 
faciliteren van de lokalisering en 
aanpassing van gemeenschappelijke 
oplossingen die verenigbaar zijn met de 
uiteenlopende sociale voorkeuren en 
regelgevingsaspecten op nationaal en 
regionaal niveau, die de persoonlijke 
levenssfeer en de waardigheid van ouderen 
eerbiedigen en, in voorkomend geval, de 
toegang tot diensten in landelijke en 
perifere gebieden vergemakkelijken en 
nuttig zijn voor andere groepen, zoals 
mensen met een beperking.

1.3. het ontwikkelen van kosteneffectieve 
en energie-efficiënte oplossingen, 
waaronder het vaststellen van relevante 
interoperabiliteitsnormen en het faciliteren 
van de lokalisering en aanpassing van 
gemeenschappelijke oplossingen die 
verenigbaar zijn met de uiteenlopende 
sociale voorkeuren, socio-economische 
factoren (zoals energiearmoede en sociale 
integratie), genderaspecten en 
regelgevingsaspecten op nationaal en 
regionaal niveau, die de persoonlijke 
levenssfeer en de waardigheid van ouderen 
eerbiedigen en, in voorkomend geval, de 
toegang tot diensten in landelijke en 
perifere gebieden vergemakkelijken en 
nuttig zijn voor andere groepen, zoals 
mensen met een beperking.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3 bis. bijdragen tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het energie- en 
klimaatbeleid door oplossingen te 
bevorderen die de energie-efficiëntie ten 
goede komen, ook vanuit het oogpunt van 
de eindgebruiker.

Or. en
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Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het AAL-programma creëert een 
gunstig klimaat voor de deelname van het 
midden- en kleinbedrijf.

2. Het AAL-programma creëert een 
gunstig klimaat voor de deelname van het 
midden- en kleinbedrijf. Elk consortium 
moet ten minste een mkb-bedrijf omvatten 
dat subsidies krijgt in het kader van de 
jaarlijkse oproepen.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het AAL-programma richt zich op 
marktgerichte toegepaste onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten en vormt een 
aanvulling op gerelateerd 
langetermijnonderzoek en grootschalige
innovatieactiviteiten in het 
kaderprogramma Horizon 2020 en andere 
Europese en nationale initiatieven. Het 
draagt eveneens bij aan de uitvoering van 
het Europees innovatiepartnerschap voor 
actief en gezond ouder worden.

3. Het AAL-programma richt zich op 
marktgerichte toegepaste onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten en vormt een 
aanvulling op gerelateerd 
langetermijnonderzoek en 
innovatieactiviteiten in het 
kaderprogramma Horizon 2020 en voorziet 
waar nodig in coördinatie met andere 
Europese en nationale initiatieven, zoals 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
en –activiteiten die op touw worden gezet 
binnen met het Europees Instituut voor 
technologie en de kennis- en 
innovatiegemeenschappen. Het draagt 
eveneens bij aan de uitvoering van het 
Europees innovatiepartnerschap voor actief 
en gezond ouder worden.

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van het AAL-
programma worden voornamelijk 
marktgerichte onderzoeks- en 
innovatieprojecten op het gebied van actief 
en gezond ouder worden ondersteund die 
aantonen de projectresultaten binnen een 
realistische termijn te kunnen exploiteren. 
De financiering van deze indirecte 
activiteiten door het AAL-programma 
geschiedt voornamelijk in de vorm van 
subsidies. De financiering kan andere 
vormen aannemen, zoals prijzen, 
precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten voor innovatieve 
oplossingen.

1. Bij de uitvoering van het AAL-
programma worden voornamelijk 
marktgerichte onderzoeks- en 
innovatieprojecten op het gebied van actief 
en gezond ouder worden ondersteund die 
aantonen de projectresultaten binnen een 
realistische termijn te kunnen exploiteren. 
De financiering van deze indirecte 
activiteiten door het AAL-programma 
geschiedt voornamelijk in de vorm van 
subsidies. De financiering kan andere 
vormen aannemen, zoals prijzen, 
precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten voor innovatieve 
oplossingen, evenals toegang tot 
financieringsinstrumenten.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarnaast kunnen activiteiten worden 
ondersteund die gericht zijn op 
bemiddeling, de promotie van het 
programma, het onder de aandacht brengen 
van de huidige mogelijkheden, het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen en het 
samenbrengen van organisaties en 
investeerders aan de vraag- en aanbodkant.

2. Daarnaast kunnen activiteiten worden 
ondersteund die gericht zijn op 
bemiddeling, de promotie van het 
programma, het onder de aandacht brengen 
van de huidige mogelijkheden, het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen die organisaties en 
investeerders aan de vraag- en aanbodkant
samenbrengen.

Or. en
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Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel I – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ook activiteiten gericht op het 
verbeteren van voorstellen, 
haalbaarheidsonderzoeken en workshops 
kunnen worden ondersteund. Om de groep 
bij het AAL-programma betrokken 
belanghebbenden uit te breiden, kan 
samenwerking met de regio´s van de Unie 
worden overwogen.

3. Ook activiteiten gericht op het 
verbeteren van voorstellen, 
haalbaarheidsonderzoeken en workshops 
kunnen worden ondersteund. Om de groep 
bij het AAL-programma betrokken 
belanghebbenden uit te breiden, kan 
samenwerking met de regio´s van de Unie 
uit zowel deelnemende als niet-
deelnemende landen worden overwogen.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel I – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Acties om de energie-efficiëntie van 
voorstellen te beoordelen en te verbeteren 
moeten worden ondersteund, bijvoorbeeld 
acties om de ecologische voetafdruk van 
ontwikkelde ICT-producten, -netwerken 
en –diensten te helpen kwantificeren, ook 
vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. 

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel II – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het AAL-programma wordt uitgevoerd 
op basis van de jaarlijkse werkplannen 

1. Het AAL-programma wordt uitgevoerd 
op basis van de jaarlijkse werkplannen 
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waarin de onderwerpen voor de oproepen 
tot het indienen van voorstellen zijn 
vastgelegd.

waarin de uitdagingen en prioriteiten die 
moeten worden aangepakt en het soort 
instrument dat wordt gebruikt (oproepen 
tot het indienen van voorstellen of andere 
vormen van financiering, zoals prijzen, 
precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten voor innovatieve 
oplossingen) zijn vastgelegd.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel II – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitvoering van het AAL-programma 
houdt raadpleging in met relevante 
belanghebbenden (inclusief personen die 
belast zijn met de besluitvorming bij 
overheidsinstanties, vertegenwoordigers 
van gebruikers, dienstverleners in de 
private sector en het verzekeringswezen, en 
het bedrijfsleven, inclusief het midden- en 
kleinbedrijf) met betrekking tot de 
prioriteiten op het gebied van toegepaste 
onderzoeks- en innovatie-activiteiten.

3. De uitvoering van het AAL-programma 
houdt raadpleging over de jaarlijkse 
werkprogramma’s in met relevante 
belanghebbenden (inclusief personen die 
belast zijn met de besluitvorming bij 
overheidsinstanties, vertegenwoordigers 
van gebruikers, dienstverleners in de 
private sector en het verzekeringswezen, en 
het bedrijfsleven, inclusief het midden- en 
kleinbedrijf) met betrekking tot de 
prioriteiten op het gebied van toegepaste 
onderzoeks- en innovatie-activiteiten.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel II – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De uitvoering van het AAL-
programma dient uit te gaan van een 
brede definitie van innovatie, die ook 
organisatorische, zakelijke, 
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technologische, maatschappelijke en 
milieuaspecten dient te omvatten. Zulke 
definitie moet een multidisciplinaire 
aanpak garanderen en ervoor zorgen dat 
de sociale wetenschappen in het 
programma worden geïntegreerd.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel II – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De uitvoering van het AAL-
programma moet bijdragen tot de 
doelstellingen van het klimaat- en 
energiebeleid van de Unie door energie-
efficiëntie te bevorderen en uiting te 
geven aan de noodzaak van 
armoedebestrijding.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel II – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er zal naar behoren rekening worden 
gehouden met eventuele kwesties op het 
gebied van gender, ethiek of privacy, 
overeenkomstig internationale 
richtsnoeren.

5. Er zal naar behoren rekening worden 
gehouden met kwesties op het gebied van 
gender, ethiek of privacy, overeenkomstig 
de beginselen en regels van het 
kaderprogramma Horizon 2020, de 
relevante EU- en nationale wetgeving en 
internationale richtsnoeren. De uitvoering 
van het AAL-programma dient met name 
in overeenstemming te zijn met de 
ethische beginselen en de toepasselijke 
nationale, EU- en internationale 
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wetgeving, inclusief het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en 
het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens en de aanvullende protocollen. 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan 
het beginsel van evenredigheid, het recht 
op privacy, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
lichamelijke en geestelijke integriteit van 
personen, het recht op non-discriminatie 
en de noodzaak om een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid te verzekeren.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel II – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Elke deelnemende staat zal de deelname 
faciliteren van organisaties die de actoren 
aan de vraagkant vertegenwoordigen.

7. Elke deelnemende staat zal de deelname 
verzekeren van organisaties die de actoren 
aan de vraagkant vertegenwoordigen, die 
reeds in de vroegste fase van alle uit 
hoofde van het AAL-programma 
gefinancierde onderzoeks- en 
innovatieprojecten moeten worden 
betrokken.

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel II – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De juridische en financiële aspecten 
met betrekking tot deelnemers aan voor 
financiering geselecteerde projecten 

Schrappen
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worden door het aangewezen 
beheersagentschap van het nationale 
programma behandeld. De nationale 
administratieve regels en beginselen 
worden gehanteerd.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De AALA staat onder leiding van de 
algemene vergadering. De algemene 
vergadering is het besluitvormingsorgaan 
van het AAL-programma. Zij benoemt de 
leden van de raad van bestuur en houdt 
toezicht op de uitvoering van het AAL-
programma, waaronder de goedkeuring van 
de jaarlijkse werkplannen, de toewijzing 
van nationale middelen aan projecten en de 
aanvragen van nieuwe leden. Zij werkt op 
basis van het beginsel één stem per land. 
De besluiten worden genomen met een 
gewone meerderheid van stemmen, 
behalve wanneer het gaat om besluiten 
inzake opvolging, toetreding of uitsluiting 
van leden of ontbinding van de associatie, 
waarvoor in de statuten van de associatie 
specifieke voorschriften kunnen worden 
opgenomen.

4. De AALA staat onder leiding van de 
algemene vergadering. De algemene 
vergadering is het besluitvormingsorgaan 
van het AAL-programma. Zij benoemt de 
leden van de raad van bestuur en houdt 
toezicht op de uitvoering van het AAL-
programma, waaronder de goedkeuring van 
de jaarlijkse werkplannen, de toewijzing 
van nationale middelen aan projecten en de 
aanvragen van nieuwe leden. Zij werkt op 
basis van het beginsel één stem per land. 
De besluiten worden genomen met een 
gewone meerderheid van stemmen, 
behalve wanneer het gaat om besluiten 
inzake opvolging of uitsluiting van leden 
of ontbinding van de associatie, waarvoor 
in de statuten van de associatie specifieke 
voorschriften kunnen worden opgenomen.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een besluit
Bijlage III – punt 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Een adviesorgaan, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
gebruikers en andere belanghebbenden, 
waarbij rekening wordt gehouden met een 
juiste balans tussen generaties en geslacht, 
stelt aanbevelingen op voor prioriteiten en 
thema’s voor oproepen tot het indienen van 
voorstellen en andere activiteiten voor het 
AAL-programma.

8. Een adviesorgaan, samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, 
gebruikers en andere belanghebbenden, 
waarbij rekening wordt gehouden met een 
juiste balans tussen verschillende soorten 
organisaties, generaties en geslacht, wordt 
ten minste een keer per jaar geraadpleegd 
met het oog op de aanname van het 
jaarlijks werkprogramma en stelt 
aanbevelingen op voor prioriteiten en 
thema’s voor oproepen tot het indienen van 
voorstellen en andere activiteiten voor het 
AAL-programma.

Or. en
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TOELICHTING

Inleiding

Aangezien het aantal mensen in de leeftijdscategorie van 65 tot 80 jaar naar verwachting zal 
toenemen (met 40% tussen 2010 en 2030), is het erg belangrijk dat er dringend oplossingen 
worden gevonden voor actief en gezond ouder worden en voor de demografische 
veranderingen in het Europa van de 21e eeuw. De vergrijzende economie biedt bovendien een 
uitgelezen kans om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen die tegemoetkomen aan 
de behoeften van de samenleving, maar ook de economische ontwikkeling stimuleren en 
nieuwe ondernemingsmodellen doen ontstaan.

Binnen de Europese Onderzoeksruimte zijn al een aantal geslaagde initiatieven op touw gezet 
om de uitdaging van “actief en gezond ouder worden” het hoofd te bieden, zoals een Europees 
Innovatiepartnerschap en de toekomstige oprichting van een kennis- en 
innovatiegemeenschap binnen het Europees Instituut voor technologie. De rapporteur is van 
mening dat het verstrekken van financiering via een programma voor actief en ondersteund 
wonen gerechtvaardigd is en een goede aanvulling vormt op deze initiatieven. Hij is dan ook 
ingenomen met het feit dat het AAL2 wordt afgestemd op de doelstellingen van het Europees 
Innovatiepartnerschap. 

Tijdens de tussentijdse evaluatie van december 2010 en de openbare raadpleging die werd 
gehouden met het oog op de effectbeoordeling bij het wetgevingsvoorstel zijn echter een 
aantal problemen en tekortkomingen aan het licht gekomen die slechts gedeeltelijk worden 
opgelost door het huidige Commissievoorstel. De rapporteur stelt daarom een aantal 
wijzigingen voor om rekening te houden met deze zorgen en om de doelstellingen van het 
programma te versterken wat de ruimere beleidsdoelstellingen, de doeltreffendheid van de 
uitvoering en de afstemming op het toepassingsgebied van het kaderprogramma Horizon 2020 
betreft.

Ervoor zorgen dat eindgebruikers reeds in de vroegste fases worden betrokken en 
sociale innovatie stimuleren

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan een belangrijke rol spelen in het 
verbeteren van de levenskwaliteit en de loopbaan van ouderen en het verbeteren van de 
kosteneffectiviteit van de zorgverstrekking. Zowel in de tussentijdse externe evaluatie als in 
de effectbeoordeling werd het gebrek aan betrokkenheid van eindgebruikers in de 
ontwikkelingsfase aangewezen als belangrijkste belemmering voor innovatie op het gebied 
van ICT en ouder worden. Met name in de gezondheidssector is het van cruciaal belang dat 
eindgebruikers al van in de eerste fases bij het innovatieproces worden betrokken om 
oplossingen te ontwikkelen die aanvaardbaar en nuttig zijn voor de uiteindelijke 
begunstigden.

De rapporteur kan zich dan ook vinden in de aandacht voor meer betrokkenheid van 
eindgebruikers bij de deelname aan het programma, en hij stelt voor om van deze 
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betrokkenheid een formele vereiste te maken voor alle projecten, en dat van bij het begin. Het 
programma dient voorts uit te gaan van een brede definitie van innovatie, die ook 
organisatorische, zakelijke, technologische, maatschappelijke en milieuaspecten omvat. Zulke 
definitie verzekert een multidisciplinaire aanpak en zorgt ervoor dat de sociale wetenschappen 
in het programma worden geïntegreerd, zodat niet alleen de kosteneffectiviteit wordt 
verbeterd, maar ook voldoende rekening wordt gehouden met andere socio-economische 
factoren, zoals sociale integratie, welzijn en duurzaamheid.

Energie-efficiënte oplossingen ondersteunen, ook voor de eindgebruiker

Oplossingen die uitgaan van ICT kunnen de gezondheidszorg en het sociale zorgstelsel 
energie-efficiënter maken, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er minder vaak vervoer 
nodig is. Als de vermenigvuldiging van technologieën voor omgevingsondersteund wonen 
echter niet correct wordt geëvalueerd, zou dat ertoe kunnen leiden dat de kosten worden 
doorgeschoven naar de energierekening van de eindgebruiker. Dat zou met name voor mensen 
die het risico lopen op energiearmoede of die geen toegang hebben tot moderne 
energiediensten erg nadelige gevolgen hebben.

Bij het ontwikkelen van oplossingen moet voldoende rekening worden gehouden met deze 
invalshoeken. Acties om de energie-efficiëntie van voorstellen te beoordelen en te verbeteren 
zouden moeten worden ondersteund, bijvoorbeeld acties om te helpen bij het kwantificeren 
van de ecologische voetafdruk van ontwikkelde ICT-producten, -netwerken en –diensten, ook 
vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. 

Tegemoet komen aan de behoeften van mensen met een handicap

In het specifieke programma van Horizon 2020, onder uitdaging p “1.4.1 Actief ouder 
worden, zelfstandig en begeleid wonen” worden de prioritaire activiteiten beschreven die op 
dit gebied zouden moeten worden verricht. Mensen met een handicap worden expliciet 
vermeld als doelgroep, naast ouderen, hoewel dit niet voldoende duidelijk wordt gemaakt in 
het huidige voorstel voor het AAL-programma. De rapporteur stelt voor om het voorstel beter 
af te stemmen op deze beleidsprioriteiten.

De naleving van de ethische beginselen, en met name de vereisten inzake 
gegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verzekeren

De activiteiten binnen het kader van het AAL-programma worden gefinancierd via het 
Horizon 2020-programma en moeten als dusdanig volledig in overeenstemming zijn met de 
algemene beginselen en voorschriften die daarin zijn vastgesteld. Zij dienen met name in 
overeenstemming te zijn met de ethische beginselen en de toepasselijke nationale, EU- en 
internationale wetgeving, inclusief het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de aanvullende protocollen. 

Zoals bepaald in het kaderprogramma Horizon 2020 moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan het beginsel van evenredigheid, het recht op privacy, het recht op bescherming 
van persoonsgegevens, het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit van personen, het 
recht op non-discriminatie en de noodzaak om een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te verzekeren. Deze vereisten zijn bijzonder relevant voor dit 
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programma, waarin ICT-technologie en persoonlijke zorg worden gecombineerd.

ICT-oplossingen maken gebruik van heel wat persoonsgegevens en profielen en 
communiceren vaak in real-time, waardoor het risico op inbreuken op de 
gegevensbescherming en de privacy erg groot is. De gegevensbescherming van projecten 
moet daarom worden geëvalueerd in het kader van het programma om een hoge mate van 
gegevensbescherming en –beveiliging te verzekeren, en het programma dient een eis te 
bevatten dat elk gefinancierd project geïntegreerde voorzieningen bevat op het gebied van 
privacy by design.

De Europese Onderzoeksruimte vereenvoudigen en verder helpen opbouwen 

Artikel 185-initiatieven zijn een van de instrumenten van de Europese Onderzoeksruimte 
(EOR) die werden ingevoerd om een geleidelijke integratie van de nationale 
financieringsregelingen op Europees niveau tot stand te brengen. Het AAL-programma is een 
mooi voorbeeld van dit proces, aangezien het met succes geleid heeft tot de opstelling van een 
gezamenlijk jaarprogramma met oproepen op Europees niveau, die samen worden voorbereid 
door de deelnemende lidstaten.

Uit de tussentijdse evaluatie en het raadplegingsproces bleek echter duidelijk dat 
versnippering en onvoldoende coördinatie tussen de verschillende financieringsinstrumenten, 
subsidiabiliteitsregels en terugbetalingsstelsels innovatie in de weg staan. De complexiteit van 
de financiële regels en de nationale subsidiabiliteitsregels van de verschillende landen ten 
aanzien van de uitvoering van het programma heeft zijn gevolgen voor de deelname. Het 
gebrek aan overeenstemming tussen de nationale tijdsschema’s voor de betalingen en het 
tijdspad van de projecten zorgt voor liquiditeitsproblemen. De ingewikkelde 
governancestructuur leidde tot een lange contracteringstermijn en administratieve lasten voor 
zowel de deelnemers als de nationale financieringsorganen. 

De rapporteur betreurt dat de Commissie weinig concrete voorstellen heeft gedaan om deze 
problemen op te lossen en om ervoor te zorgen dat het voortdurend evoluerende 
integratieproces van de EOR via dit instrument wordt voortgezet.

De rapporteur stelt daarom voor om naar oplossingen te zoeken die voor meer gelijkvormige 
en eenvoudigere regels kunnen zorgen, door de regels voor deelname aan het AAL-
programma zoveel mogelijk af te stemmen op die van Horizon 2020. 

Met name de regels voor de verspreiding en het gebruik van resultaten dienen in 
overeenstemming te worden gebracht, zodat alle deelnemers dezelfde rechtszekerheid, rechten 
en verplichtingen genieten. Ook dienen er uniforme terugbetalingsregels te worden 
vastgesteld voor elke oproep, om zo de administratieve procedures te vereenvoudigen en te 
versnellen. 

De precieze structuur voor de uitvoering van het programma binnen een gelijkvormiger en 
vereenvoudigd kader en de rol van de AAL-associatie, de Commissie en de nationale 
financieringsorganen moeten nader worden besproken in het Europees Parlement en met alle 
betrokken actoren.
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