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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą.
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza się przez 
wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie 
lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
udziału Unii Europejskiej w programie badawczo-rozwojowym na rzecz pomocy 
osobom starszym w prowadzeniu aktywnego trybu życia podjętym wspólnie przez 
szereg państw członkowskich
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0500),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 185 oraz art. 188 akapit drugi Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C7-0219/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „Horyzont 2020” - program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

(2) „Horyzont 2020” - program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014-2020) ustanowiony 
rozporządzeniem (UE) nr …/2013 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

                                               
1 Dz.U. C ...
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…20135(zwany dalej programem 
ramowym „Horyzot 2020”), ma zapewnić 
większe oddziaływanie na badania i 
innowacje, przyczyniając się do 
wzmocnienia partnerstwa publiczno-
prywatnego, w tym poprzez udział Unii w 
programach podejmowanych przez szereg 
państw członkowskich zgodnie z art. 185 
Traktatu.

…20135(zwany dalej programem 
ramowym „Horyzont 2020”), ma zapewnić 
większe oddziaływanie na badania i 
innowacje, poprzez rozwój bliższej 
synergii, usprawnienie koordynacji oraz 
zapobieganie zbędnemu pokrywaniu się 
działań z międzynarodowymi, krajowymi i 
regionalnymi programami badawczymi.
Partnerstwo publiczno-prywatne, w tym 
udział Unii w programach podejmowanych 
przez szereg państw członkowskich 
zgodnie z art. 185 Traktatu, powinno 
przyczynić się do osiągnięcia tych celów.

__________________ __________________
5 Dz.U. … [PR „H2020”] 5 Dz.U. … [PR „H2020”]

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Działania badawczo-innowacyjne 
prowadzone w ramach programu AAL 
powinny być w pełni zgodne z zasadami 
ogólnymi programu ramowego „Horyzont 
2020”, a w szczególności z zasadami 
równouprawnienia płci, otwartego 
dostępu oraz zasadami etycznymi. 
Powinny być one zgodne z zasadami 
etycznymi i stosownym ustawodawstwem 
krajowym, unijnym i międzynarodowym, 
w tym z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na zasadę 
proporcjonalności, prawo do prywatności, 
prawo do ochrony danych osobowych, 
prawo osoby do integralności cielesnej 
i psychicznej, prawo do niedyskryminacji
oraz konieczność zapewnienia wysokiego 
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poziomu ochrony zdrowia ludzi.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W grudniu 2012 r. Komisja przekazała 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z okresowej oceny AAL JP8. 
Ocena została przeprowadzona przez 
zespół ekspertów. Ogólna opinia tego 
zespołu była taka, że udało się uzyskać 
znaczne postępy w realizacji celów AAL 
JP, co przyniosło dobre rezultaty, i że 
program powinien być kontynuowany po 
zakończeniu bieżącego okresu 
finansowania. Zespół zwrócił jednak 
jednocześnie uwagę na pewne 
niedociągnięcia, w szczególności na 
potrzebę większego zaangażowania w 
projekty ze strony użytkowników oraz 
dalszego zwiększenia wydajności 
operacyjnej, jeżeli chodzi o okres 
oczekiwania na zawarcie umowy i 
dokonanie płatności.

(4) W grudniu 2012 r. Komisja przekazała 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z okresowej oceny AAL JP8. 
Ocena została przeprowadzona przez 
zespół ekspertów. Ogólna opinia tego 
zespołu była taka, że udało się uzyskać 
znaczne postępy w realizacji celów AAL 
JP, co przyniosło dobre rezultaty, i że 
program powinien być kontynuowany po 
zakończeniu bieżącego okresu 
finansowania. Zespół zwrócił jednak 
jednocześnie uwagę na pewne 
niedociągnięcia, w szczególności na 
potrzebę większego zaangażowania w 
projekty ze strony użytkowników już na 
możliwie najwcześniejszych etapach oraz 
dalszego zwiększenia wydajności 
operacyjnej, jeżeli chodzi o okres 
oczekiwania na zawarcie umowy i 
dokonanie płatności.

__________________ __________________
8 COM(2010)0763 final z 16 grudnia 2010 
r.

8 COM(2010)0763 final z 16 grudnia 2010 
r.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Ocena okresowa z 2010 r. oraz 
procedura konsultacji z 2012 r. 
podkreśliły w szczególności, że 
fragmentaryzacja oraz niewystarczająca 
koordynacja różnych instrumentów 
finansowych, zasad kwalifikowalności 
oraz systemów zwrotu kosztów wpływają 
na uczestnictwo oraz stanowią barierę dla 
innowacji. Dla każdego zaproszenia do 
składania wniosków państwa 
uczestniczące w ramach zgromadzenia 
ogólnego AAL powinny uzgodnić 
jednolite reguły finansowania, jakie 
powinny być wdrażane w spójności z 
regułami programu ramowego „Horyzont 
2020”.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W swoim komunikacie zatytułowanym 
„Projekt przewodni strategii Europa 2020 
Unia innowacji”10 Komisja wskazała na 
zjawisko starzenia się ludności, jako na 
jedno z wyzwań społecznych, gdzie 
przełomowe, innowacyjne rozwiązania 
mogą odebrać istotną rolę i zwiększać 
konkurencyjność, umożliwić europejskim 
przedsiębiorstwom uzyskanie wiodącej 
pozycji w rozwoju nowych technologii, 
dalszy rozwój i stanie się światowym 
liderem na nowy rynkach wzrostu, a także 
poprawę jakości i efektywności usług 
publicznych, a tym samym przyczynić się 
do stworzenia dużej liczby nowych miejsc 
pracy wysokiej jakości.

(6) W swoim komunikacie zatytułowanym 
„Projekt przewodni strategii Europa 2020 
Unia innowacji”10 Komisja wskazała na 
zjawisko starzenia się ludności, jako na 
jedno z wyzwań społecznych, gdzie 
przełomowe, innowacyjne rozwiązania 
mogą odegrać istotną rolę, umożliwić 
europejskim przedsiębiorstwom uzyskanie 
wiodącej pozycji w rozwoju nowych 
technologii, dalszy rozwój i stanie się 
światowym liderem na nowy rynkach 
wzrostu, a także poprawę jakości i 
efektywności usług publicznych, a tym 
samym przyczynić się do stworzenia dużej 
liczby nowych miejsc pracy wysokiej 
jakości.



PE523.017v01-00 8/31 PR\1009322PL.doc

PL

__________________ __________________
10 COM(2010)0546 final z 6 października 
2012 r.

10 COM(2010)0546 final z 6 października 
2012 r.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Z ustaleń przyjętych w ramach 
europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu 
ustanowionego w ramach Unii inowacji
wynika, że rozwiązania ICT mają odegrać 
istotną rolę w realizacji jego celu 
zakładającego przedłużenie długości 
zdrowego życia o dwa lata do 2020 r., jak 
również poprawę jakości życia obywateli 
oraz zwiększenie wydajności systemów 
opieki w Unii. W jego strategicznym planie 
wdrażania określono priorytety w zakresie 
przyśpieszenia i zwiększenia skali 
innowacji na rzecz aktywnego życia w 
dobrym zdrowiu w całej Unii w trzech 
dziedzinach: profilaktyka i promocja 
zdrowia, opieka i leczenie oraz niezależne 
życie i włączenie społeczne.

(9) Z ustaleń przyjętych w ramach 
europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu 
ustanowionego w ramach Unii innowacji
wynika, że rozwiązania ICT mają odegrać 
istotną rolę w realizacji jego celu 
zakładającego przedłużenie długości 
zdrowego życia o dwa lata do 2020 r., jak 
również poprawę jakości życia obywateli 
oraz zwiększenie wydajności i 
skuteczności systemów opieki w Unii. W 
jego strategicznym planie wdrażania 
określono priorytety w zakresie 
przyśpieszenia i zwiększenia skali 
innowacji na rzecz aktywnego życia w 
dobrym zdrowiu w całej Unii w trzech 
dziedzinach: profilaktyka i promocja 
zdrowia, opieka i leczenie oraz niezależne 
życie i włączenie społeczne.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Z uwagi na to, że systemy oparte na 
ICT zarządzają ogromną ilością danych 
osobowych i profili osobowych, oraz 
funkcjonują w oparciu o komunikację w 
czasie rzeczywistym, przez co wiążą się z 
wysokim ryzykiem naruszeń zabezpieczeń 
danych, w ramach programu należy 
przeprowadzić ocenę zabezpieczenia 
danych oraz prywatności danych 
dotyczących projektów w celu 
zagwarantowania wysokiego poziomu 
ochrony i zabezpieczenia danych.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Unia zobowiązała się do rozszerzenia 
zastosowania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz tym samym 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
i zwiększenia efektywności energetycznej 
do 2020 r. Działania w ramach programu 
powinny objąć ocenę wpływu innowacji 
opartych na ICT na efektywność 
energetyczną, aby zapewnić opracowanie 
rozwiązań efektywnych pod względem 
energetycznym oraz oszczędność energii 
nie tylko dla systemów opieki zdrowotnej, 
ale również dla użytkowników końcowych.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Program badawczo-rozwojowy na 
rzecz pomocy osobom starszym w 
prowadzeniu aktywnego trybu życia 
(zwany dalej „programem AAL”) 
powinien opierać się na osiągnięciach 
poprzedniego programu. Równocześnie 
należy zaradzić w nim niedociągnięciom 
poprzedniego programu, zachęcając 
użytkowników do większego udziału w
projektach oraz zapewniając sprawniejszą 
realizację programu.

(10) Program badawczo-rozwojowy na 
rzecz pomocy osobom starszym w 
prowadzeniu aktywnego trybu życia 
(zwany dalej „programem AAL”) 
powinien opierać się na osiągnięciach 
poprzedniego programu. Równocześnie 
należy zaradzić w nim niedociągnięciom 
poprzedniego programu, zapewniając 
znaczący udział użytkowników we 
wszystkich projektach, już od 
najwcześniejszych ich etapów, co ma na 
celu zagwarantowanie, że opracowywane 
rozwiązania będą akceptowalne i będą 
spełniać ich szczególne wymagania. 
Ponadto niezbędna jest uproszczona, 
spójna i sprawna realizacja programu.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Program AAL powinien uwzględnić 
również szeroko pojętą definicję 
innowacji, łącznie z aspektami 
dotyczącymi organizacji, przedsiębiorstw, 
technologii, społeczeństwa i ochrony 
środowiska. Powinien on zapewnić 
multidyscyplinarne podejście oraz 
uwzględnić w swoich ramach również 
nauki społeczne.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Podmioty z państw członkowskich, 
które nie uczestniczą i nie chcą 
angażować się w działania AAL, nie będą 
dyskryminowane pod względem dostępu 
do funduszy „Horyzont 2020” w ramach 
tego programu. Takim podmiotom 
powinno przysługiwać prawo do 
uczestniczenia w zaproszeniach do 
składania projektów, pod warunkiem, że 
zapewnią własne dofinansowanie.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zgodnie z celami rozporządzenia (UE) 
nr …/2013 [PR „H2020”] każde państwo 
członkowskie oraz każde państwo 
powiązane z programem ramowym 
„Horyzont 2020” powinno mieć prawo 
uczestnictwa w programie AAL.

(12) Zgodnie z celami rozporządzenia (UE) 
nr …/2013 [PR „H2020”] każde państwo 
członkowskie oraz każde państwo 
powiązane z programem ramowym 
„Horyzont 2020” powinno mieć prawo 
uczestnictwa w programie AAL w 
dowolnym momencie.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Udział w działaniach pośrednich 
finansowanych z programu AAL podlega 
przepisom rozporządzenia (UE) nr …/2013 
ustanawiającego zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu „Horyzont 
2020”- programu ramowego w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014–
2020)15. Jednakże ze względu na 
szczególne potrzeby operacyjne programu 
AAL, należy wprowadzić odstępstwa od 
tego rozporządzenia, zgodnie z art. 1 ust. 3 
tego rozporządzenia.

(18) Udział w działaniach pośrednich 
finansowanych z programu AAL podlega 
przepisom rozporządzenia (UE) nr …/2013 
ustanawiającego zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu „Horyzont 
2020”- programu ramowego w zakresie 
badań naukowych i innowacji (2014–
2020)15. Dla każdego zaproszenia do 
składania projektów należy ustanowić 
jednolite stawki i reguły finansowania.

__________________ __________________
15 Dz.U. L …, …, s. … [PR „H2020”]. 15 Dz.U. L …, …, s. … [PR „H2020”].

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Szczególne odstępstwa od 
rozporządzenia (UE) nr …/2013 [H2020 
RfP] konieczne są ze względu na to, że 
program AAL ma być zbliżony do 
programu rynkowego, w którym łączy się 
wiele różnych strumieni finansowania 
krajowego (takich jak badawczo-
innowacyjne, zdrowotne i sektorowe 
programy finansowania). Te programy 
krajowe mają ze swej natury odmienne 
zasady uczestnictwa i nie można 
oczekiwać, by były one w pełni zgodne z 
rozporządzeniem (UE) nr …/2013 [zasady 
uczestnictwa w programie „Horyzont 
2020”]. Poza tym program AAL 
skierowany jest przede wszystkim dla 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
organizacji użytkowników 

(19) Program AAL ma być zbliżony do 
programu rynkowego, w którym łączy się 
wiele różnych strumieni finansowania 
krajowego (takich jak badawczo-
innowacyjne, zdrowotne i sektorowe 
programy finansowania). Pomimo iż
programy krajowe mają ze swej natury 
odmienne zasady uczestnictwa, 
uczestnictwo w tych programach powinno 
być zgodne z rozporządzeniem (UE) nr … 
/2013 [zasady uczestnictwa w programie 
„Horyzont 2020”]. Poza tym program AAL 
skierowany jest przede wszystkim dla 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
organizacji użytkowników 
nieuczestniczących zwykle w unijnych 
działaniach badawczo-innowacyjnych. Aby 
ułatwić uczestnictwo tym 
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nieuczestniczących zwykle w unijnych 
działaniach badawczo-innowacyjnych. Aby 
ułatwić uczestnictwo tym 
przedsiębiorstwom i organizacjom, wkład 
finansowy Unii wnoszony jest zgodnie z 
dobrze znanymi im zasadami ich 
krajowych programów finansowania i jest 
przekazywany w drodze pojedynczej 
dotacji łączącej finansowanie ze strony 
Unii z odpowiednim finansowaniem 
krajowym.

przedsiębiorstwom i organizacjom, wkład 
finansowy Unii może być wnoszony w 
ramach krajowych organów finansowania 
i jest przekazywany w drodze pojedynczej 
dotacji łączącej finansowanie ze strony 
Unii z odpowiednim finansowaniem 
krajowym.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Komisja powinna przeprowadzić 
okresową ocenę w celu zbadania w 
szczególności jakości i skuteczności 
realizacji programu AAL oraz postępu w 
osiąganiu wyznaczonych celów, jak 
również przeprowadzić ocenę końcową i 
sporządzić sprawozdanie z tych ocen.

(21) Komisja powinna przeprowadzić 
zewnętrzną ocenę okresową w celu 
zbadania w szczególności jakości i 
skuteczności realizacji programu AAL oraz 
postępu w osiąganiu wyznaczonych celów, 
oraz wpływu ogólnego inicjatywy na 
usprawnienie koordynacji i 
interoperacyjności działań w ramach 
krajowych programów badawczo-
innowacyjnych, jak również 
przeprowadzić zewnętrzną ocenę końcową 
i sporządzić sprawozdanie z tych ocen.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W programie AAL należy (23) W programie AAL należy 
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zagwarantować skuteczne promowanie 
równouprawnienia płci oraz powinien on 
być także zgodny z zasadami etycznymi 
zapisanymi w programie ramowym 
„Horyzont 2020”.

zagwarantować skuteczne promowanie 
równouprawnienia płci oraz powinien on 
być także zgodny z zasadami etycznymi 
ustanowionymi w programie ramowym 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde inne państwo członkowskie oraz 
państwo powiązane z ramowym 
programem badań i innowacji „Horyzont 
2020” (2014–2020) ustanowionym 
rozporządzeniem (UE) nr …/2013 
(zwanym dalej „ramowym programem 
badań «Horyzont 2020»”) może przyłączyć 
się do programu AAL, o ile spełnia 
kryterium określone w art. 3 ust. 1 lit. c) 
niniejszej decyzji. Te państwa 
członkowskie i państwa powiązane, które 
spełniają warunek określony w art. 3 ust. 1 
lit. c), uznawane są za państwa 
uczestniczące do celów niniejszej decyzji.

2. Każde inne państwo członkowskie oraz 
państwo powiązane z ramowym 
programem badań i innowacji „Horyzont 
2020” (2014–2020) ustanowionym 
rozporządzeniem (UE) nr …/2013 
(zwanym dalej „ramowym programem 
badań «Horyzont 2020»”) może przyłączyć 
się do programu AAL w dowolnym 
momencie, o ile spełnia kryterium 
określone w art. 3 ust. 1 lit. c) niniejszej 
decyzji. Te państwa członkowskie i 
państwa powiązane, które spełniają 
warunek określony w art. 3 ust. 1 lit. c), 
uznawane są za państwa uczestniczące do 
celów niniejszej decyzji.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jakikolwiek podmiot pochodzący z 
innego państwa powiązanego z ramowym 
programem „Horyzont 2020” może 
uczestniczyć w działaniach pośrednich 
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programu AAL w dowolnym momencie, 
pod warunkiem, że zapewni własne 
dofinansowanie.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 16 ust. 1 
rozporządzenia (UE) nr …/2013 [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”] umowy w 
sprawie dotacji zawierane z uczestnikami 
podpisywane są przez wyznaczoną 
krajową agencję zarządzającą 
programem.

skreślony

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Na zasadzie odstępstwa od art. 19 [ust. 
1 i 5–7] oraz art. 22–29 rozporządzenia 
(UE) nr …/2013 [zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu 
„Horyzont 2020”], przepisy finansowe 
wyznaczonych programów krajowych 
mają zastosowanie do dotacji 
zarządzanych przez wyznaczone krajowe 
agencje zarządzające programem.

4. Zharmonizowane przepisy finansowe 
mają zastosowanie do dotacji.

Or. en
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na zasadzie odstępstwa od art. 38–46 
rozporządzenia (UE) nr .../2013 [zasady 
uczestnictwa i upowszechniania dla 
programu „Horyzont 2020”], zastosowanie 
mają przepisy wyznaczonych programów 
krajowych regulujące wyniki, prawa 
dostępu do pobocznych praw własności 
intelektualnej i rezultatów.

5. Art. 38–46 rozporządzenia (UE) nr 
.../2013 [zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu „Horyzont 
2020”] dotyczące praw dostępu do 
pobocznych praw własności intelektualnej 
i rezultatów mają zastosowanie, łącznie z 
wymogami dotyczącymi otwartego dostępu 
do publikacji naukowych, które należy 
zagwarantować w ramach programu 
ramowego „Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja 
przeprowadzi ocenę okresową programu 
AAL. Komisja sporządzi sprawozdanie z 
oceny zawierające wnioski z oceny i uwagi 
Komisji. Do dnia 30 czerwca 2018 r. 
Komisja przedłoży sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

1. Do dnia 31 lipca 2017 r. Komisja 
przeprowadzi zewnętrzną ocenę okresową 
programu AAL. Komisja sporządzi 
sprawozdanie z oceny zawierające wnioski 
z zewnętrznej oceny i uwagi Komisji. Do 
dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przedłoży 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zakończenie udziału Unii w 
programie AAL, ale nie później niż 31 
grudnia 2022 r., Komisja przeprowadzi 
końcową ocenę tego programu. Komisja 
sporządzi sprawozdanie z oceny 
zawierające wyniki oceny. Komisja 
przedłoży to sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

2. Na zakończenie udziału Unii w 
programie AAL, ale nie później niż 31 
grudnia 2022 r., Komisja przeprowadzi 
zewnętrzną ocenę końcową tego programu. 
Komisja sporządzi sprawozdanie z 
zewnętrznej oceny zawierające wyniki 
oceny. Komisja przedłoży to sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Przegląd

W oparciu o wyniki zewnętrznej oceny 
okresowej Komisja do 31 czerwca 2018 r. 
przedłoży odpowiednio wniosek dotyczący 
przeglądu bieżącego programu 
uwzględniający wskazane zmiany 
niezbędne do realizacji celów programu.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.1. przyśpieszeniu powstawania 
innowacyjnych produktów, usług i 
systemów opartych na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych 

1.1. przyśpieszeniu powstawania 
innowacyjnych produktów, usług i 
systemów opartych na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych 



PE523.017v01-00 18/31 PR\1009322PL.doc

PL

pomagających w aktywnym starzeniu się w 
dobrym zdrowiu w domu, w swojej 
lokalnej społeczności i w pracy, wpływając 
w ten sposób na poprawę jakości życia 
oraz na zwiększenie samodzielności, 
udziału w życiu społecznym, umiejętności 
i szans zatrudnienia osób starszych, a także 
zwiększając efektywność świadczenia 
usług opieki zdrowotnej i socjalnej;

pomagających w aktywnym starzeniu się w 
dobrym zdrowiu w domu oraz 
pomagających osobom 
niepełnosprawnym, w swojej lokalnej 
społeczności i w pracy, w celu 
poprawienia ich jakości życia, dobrostanu 
społecznego i włączenia społecznego oraz 
na zwiększenie samodzielności, udziału w 
życiu społecznym, umiejętności i szans 
zatrudnienia osób starszych, a także 
zwiększając efektywność, znaczenie oraz 
wydajność świadczenia usług opieki 
zdrowotnej i socjalnej; wszystkie produkty 
i usługi ICT, których dotyczy wsparcie, 
uwzględniają ochronę prywatności już w 
fazie projektowania, aby zapewnić 
najwyższy poziom ochrony danych i 
ochrony prywatności;

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. utrzymaniu i dalszemu zwiększaniu 
krytycznej masy stosowanych badań, prac 
rozwojowych i innowacji na poziomie Unii 
w obszarach produktów i usług opartych na 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych i służących aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu;

1.2. utrzymaniu i dalszemu zwiększaniu 
krytycznej masy stosowanych badań, prac 
rozwojowych i innowacji na poziomie Unii 
w obszarach produktów i usług opartych na 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych i służących aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu oraz 
osobom niepełnosprawnym;

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3. opracowaniu efektywnych kosztowo 
rozwiązań, w tym ustanowieniu 
odpowiednich norm w zakresie 
interoperacyjności oraz ułatwieniu 
lokalizacji i dostosowania wspólnych 
rozwiązań, odpowiadających różnym 
preferencjom społecznym i aspektom 
regulacyjnym na szczeblu krajowym i 
regionalnym, respektujących prywatność i 
godność osób starszych oraz, w 
odpowiednich przypadkach, wspierających 
dostęp do usług na obszarach wiejskich i 
oddalonych lub przynoszących korzyści 
innym osobom, takim jak osoby 
niepełnosprawne.

1.3. opracowaniu efektywnych kosztowo i 
energetycznie rozwiązań, w tym 
ustanowieniu odpowiednich norm w 
zakresie interoperacyjności oraz ułatwieniu 
lokalizacji i dostosowania wspólnych 
rozwiązań, odpowiadających różnym 
preferencjom społecznym, czynnikom 
społeczno-ekonomicznym (łącznie z 
ubóstwem energetycznym i włączeniem 
społecznym), aspektom związanym z płcią
i aspektom regulacyjnym na szczeblu 
krajowym i regionalnym, respektujących 
prywatność i godność osób starszych oraz, 
w odpowiednich przypadkach, 
wspierających dostęp do usług na 
obszarach wiejskich i oddalonych lub 
przynoszących korzyści innym osobom, 
takim jak osoby niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3a. przyczynianiu się do realizacji celów 
w zakresie polityki energetycznej i 
klimatycznej poprzez wspieranie 
rozwiązań zwiększających efektywność 
energetyczną, również z perspektywy 
użytkownika końcowego.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program AAL tworzy środowisko 
sprzyjające udziałowi małych i średnich 
przedsiębiorstw.

2. Program AAL tworzy środowisko 
sprzyjające udziałowi małych i średnich 
przedsiębiorstw. W skład każdego z 
konsorcjów otrzymujących dotacje w 
ramach corocznych zaproszeń do 
składania projektu wejdzie co najmniej 
jedno MŚP.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W programie AAL należy skupić się na 
stosowanych badaniach i innowacjach 
uwzględniających potrzeby rynku, 
uzupełniając powiązane, obliczone na 
dłuższy okres czasu działania w zakresie 
badań i innowacji w dużej skali
przewidziane w programie ramowym 
„Horyzont 2020” i innych inicjatywach 
europejskich i krajowych. Program 
przyczynia się również do wdrażania 
europejskiego partnerstwa na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu.

3. W programie AAL należy skupić się na 
stosowanych badaniach i innowacjach 
uwzględniających potrzeby rynku, 
uzupełniając powiązane, obliczone na 
dłuższy okres czasu działania w zakresie 
badań i innowacji przewidziane w 
programie ramowym „Horyzont 2020” i w 
możliwie najbardziej odpowiedni sposób 
skoordynowane z innymi inicjatywami 
europejskimi i krajowymi, takimi jak 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania oraz działania podejmowane 
w ramach Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii oraz wspólnot 
wiedzy i innowacji. Program przyczynia 
się również do wdrażania europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej 
aktywnemu starzeniu się w dobrym 
zdrowiu.

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część I - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Realizacja programu AAL służy przede 
wszystkim wspieraniu projektów badań i 
innowacji zorientowanych na rynek i 
pomagających w aktywnym starzeniu się w 
dobrym zdrowiu, co do których zostanie 
wykazane, że ich rezultaty mogą zostać 
wykorzystane w rozsądnych ramach 
czasowych; Finansowanie tych pośrednich 
działań w ramach programu AAL odbywa 
się głównie w formie dotacji. Może ono 
przybrać także inne formy, takie jak 
nagrody, zamówienia przedkomercyjne 
oraz zamówienia publiczne na 
innowacyjne rozwiązania.

1. Realizacja programu AAL służy przede 
wszystkim wspieraniu projektów badań i 
innowacji zorientowanych na rynek i 
pomagających w aktywnym starzeniu się w 
dobrym zdrowiu, co do których zostanie 
wykazane, że ich rezultaty mogą zostać 
wykorzystane w rozsądnych ramach 
czasowych. Finansowanie tych pośrednich 
działań w ramach programu AAL odbywa 
się głównie w formie dotacji. Może ono 
przybrać także inne formy, takie jak 
nagrody, zamówienia przedkomercyjne 
oraz zamówienia publiczne na 
innowacyjne rozwiązania, jak również 
dostęp do instrumentów finansowych.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część I - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Poza tym wspierane mogą być działania 
służące pośrednictwu, promowaniu 
programu, działania na rzecz szerzenia 
wiedzy na temat dostępnych możliwości, 
wspierania wprowadzania innowacyjnych 
rozwiązań oraz nawiązywania kontaktów 
przez organizacje reprezentujące stronę 
popytu i podaży oraz inwestorów.

2. Poza tym wspierane mogą być działania 
służące pośrednictwu, promowaniu 
programu, działania na rzecz szerzenia 
wiedzy na temat dostępnych możliwości, 
wspierania wprowadzania innowacyjnych 
rozwiązań, które przyczynią się do
nawiązywania kontaktów przez organizacje 
reprezentujące stronę popytu i podaży oraz 
inwestorów.

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część I - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wspierane mogą być także działania 
służące poprawie jakości projektów, studia 
wykonalności oraz warsztaty. Można 
przewidzieć współpracę z regionami Unii 
w celu zwiększenia grupy podmiotów 
zaangażowanych w realizację programu 
AAL.

3. Wspierane mogą być także działania 
służące poprawie jakości projektów, studia 
wykonalności oraz warsztaty. Można 
przewidzieć współpracę z regionami Unii, 
zarówno państw uczestniczących, jak i 
nieuczestniczących, w celu zwiększenia 
grupy podmiotów zaangażowanych w 
realizację programu AAL.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część I – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Wspiera się działania mające na celu 
ocenę oraz usprawnienie efektywności 
energetycznej, takie jak zapewnienie 
pomocy przy ilościowym określaniu śladu 
środowiskowego opracowanych 
produktów ICT, sieci i usług, również z 
perspektywy użytkownika końcowego.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część II - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program AAL realizowany jest na 
podstawie rocznych planów prac 

1. Program AAL realizowany jest na 
podstawie rocznych planów prac 
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określających tematy zaproszeń do 
składania projektów.

określających wyzwania i priorytety, 
jakimi należy się zająć, oraz rodzaj 
stosowanych instrumentów (zaproszenia
do składania projektów lub inne formy 
finansowania, takie jak nagrody, 
zamówienia przedkomercyjne oraz 
zamówienia na innowacyjne rozwiązania).

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część II - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Realizacja programu AAL obejmuje 
konsultacje z właściwymi podmiotami (w 
tym decydentami reprezentującymi organy 
publiczne, przedstawicielami 
użytkowników, usługodawcami z sektora 
prywatnego oraz ubezpieczycielami, jak 
również przedstawicielami sektora, w tym 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami) 
dotyczące priorytetów stosowanych badań 
i innowacji, jakie należałoby uwzględnić.

3. Realizacja programu AAL obejmuje 
konsultacje z właściwymi podmiotami w 
sprawie rocznych programów prac (w tym 
decydentami reprezentującymi organy 
publiczne, przedstawicielami 
użytkowników, usługodawcami z sektora 
prywatnego oraz ubezpieczycielami, jak 
również przedstawicielami sektora, w tym 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami) 
dotyczące priorytetów stosowanych badań 
i innowacji, jakie należałoby uwzględnić.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część II – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Realizacja programu AAL uwzględnia 
również szeroko pojętą definicję 
innowacji, łącznie z aspektami 
dotyczącymi organizacji, przedsiębiorstw, 
technologii, społeczeństwa i ochrony 
środowiska. Zapewnia ona 
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multidyscyplinarne podejście oraz 
uwzględnia w swoich ramach nauki 
społeczne.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część II – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Realizacja programu AAL przyczynia 
się do realizacji celów w zakresie polityki 
energetycznej i klimatycznej Unii poprzez 
wspieranie efektywności energetycznej 
oraz uwzględnienie konieczności 
zmierzenia się z ubóstwem energetycznym.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część II - punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Uwzględniane są ewentualne kwestie 
dotyczące płci, etyki i prywatności, 
zgodnie z międzynarodowymi 
wytycznymi.

5. Uwzględniane są kwestie dotyczące płci, 
etyki i prywatności, zgodnie z przepisami i 
zasadami programu ramowego „Horyzont 
2020”, stosownym prawodawstwem 
unijnym i krajowym oraz 
międzynarodowymi wytycznymi. W 
szczególności realizacja programu AAL 
jest zgodna z zasadami etycznymi oraz 
stosownym prawodawstwem krajowym, 
unijnym i międzynarodowym, w tym z 
Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją 
praw człowieka i jej protokołami 
uzupełniającymi. Szczególną uwagę 
zwraca się na zasadę proporcjonalności, 
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prawo do prywatności, prawo do ochrony 
danych osobowych, prawo osoby do 
integralności cielesnej i psychicznej, 
prawo do niedyskryminacji oraz 
konieczność zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część II - punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Każde państwo uczestniczące ułatwia
udział organizacji reprezentujących 
podmioty po stronie popytu.

7. Każde państwo uczestniczące zapewnia
udział organizacji reprezentujących 
podmioty po stronie popytu, które są 
angażowane już na najwcześniejszych 
etapach wszystkich projektów badawczych 
i innowacyjnych finansowanych w 
ramach programu AAL.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – część II - punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Kwestie prawne i finansowe dotyczące 
uczestników projektów wybranych do 
finansowania rozstrzygane są przeez 
wyznaczoną agencję zarządzającą 
programem. Stosuje się krajowe przepisy i 
zasady administracyjne.

skreślony

Or. en
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. AALA zarządzana jest przez 
zgromadzenie ogólne. Zgromadzenie 
ogólne jest organem decyzyjnym w 
sprawach programu AAL. Wyznacza ono 
członków zarządu oraz nadzoruje 
realizację programu AAL, w tym 
zatwierdza roczne plany prac, przydział 
krajowego finansowania na projekty oraz 
rozpatrywanie nowych wniosków o 
członkowstwo. Działa ono zgodnie z 
zasadą, że jednemu państwu przysługuje 
jeden głos. Decyzje są podejmowane 
zwykłą większością głosów, z wyjątkiem 
decyzji dotyczących sukcesji, przyjęcia lub 
wyłączenia członków, lub rozwiązania 
stowarzyszenia, dla których statut 
stowarzyszenia może przewidzieć 
szczególne wymagania w zakresie 
głosowania.

4. AALA zarządzana jest przez 
zgromadzenie ogólne. Zgromadzenie 
ogólne jest organem decyzyjnym w 
sprawach programu AAL. Wyznacza ono 
członków zarządu oraz nadzoruje 
realizację programu AAL, w tym 
zatwierdza roczne plany prac, przydział 
krajowego finansowania na projekty oraz 
rozpatrywanie nowych wniosków o 
członkostwo. Działa ono zgodnie z zasadą, 
że jednemu państwu przysługuje jeden 
głos. Decyzje są podejmowane zwykłą 
większością głosów, z wyjątkiem decyzji 
dotyczących sukcesji lub wyłączenia 
członków, lub rozwiązania stowarzyszenia, 
dla których statut stowarzyszenia może 
przewidzieć szczególne wymagania w 
zakresie głosowania.

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik III – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komitet doradczy, w którego skład 
wchodzą przedstawiciele sektora, 
użytkownicy i inne zainteresowane 
podmioty, przedstawia zalecenia z listą 
priorytetów i tematów, które należy objąć 
zaproszeniami do zgłaszania projektów i 
innymi działaniami w ramach programu 
AAL.

8. Komitet doradczy, w którego skład 
wchodzą przedstawiciele sektora, 
użytkownicy i inne zainteresowane 
podmioty, którego skład dąży do 
równowagi między różnymi typami 
organizacji, pokoleniami i płciami, 
udziela co najmniej raz w roku 
konsultacji w sprawie przyjęcia rocznego 
planu prac, oraz przedstawia zalecenia z 
listą priorytetów i tematów, które należy 
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objąć zaproszeniami do zgłaszania 
projektów i innymi działaniami w ramach 
programu AAL

Or. en



PE523.017v01-00 28/31 PR\1009322PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W świetle spodziewanego wzrostu liczby osób w wieku od 65 do 80 lat (40% w latach 2010-
2030) znalezienie rozwiązań pomagających w aktywnym starzeniu się w dobrym zdrowiu 
oraz rozwiązań dotyczących przemian demograficznych stanowi ważne i pilne wyzwanie dla 
Europy w XXI wieku. Ponadto „szara” gospodarka stanowi również możliwość rozwoju 
innowacyjnych usług i produktów, które jednocześnie spełniają wymogi społeczne oraz 
wspierają rozwój gospodarczy i nowe modele biznesowe.

W odpowiedzi na wyzwanie dotyczące aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, w 
europejskiej przestrzeni badawczej dobrze funkcjonuje już kilka inicjatyw, a wśród nich 
europejskie partnerstwo innowacyjne oraz przyszłe utworzenie wspólnoty wiedzy i innowacji 
w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Sprawozdawca wierzy, że 
udostępnienie finansowania w ramach programu badawczo-rozwojowego na rzecz pomocy 
osobom starszym w prowadzeniu aktywnego trybu życia jest uzasadnione i stanowi 
dopełnienie powyższych inicjatyw, oraz z zadowoleniem przyjmuje dostosowanie AAL2 do 
celów europejskiego partnerstwa innowacyjnego.

Ocena okresowa z grudnia 2010 r. oraz konsultacje społeczne przeprowadzone w 
perspektywie oceny skutków, towarzyszące wnioskowi ustawodawczemu podkreśliły jednak 
problemy i niedociągnięcia, które bieżący wniosek Komisji rozwiązuje wyłącznie częściowo. 
W związku z powyższym sprawozdawca sugeruje szereg zmian uwzględniających te obawy, 
jak również wzmocnienie celów programu pod względem szerszych celów polityk, 
efektywności ich wdrożenia oraz dostosowania do zakresu programu ramowego „Horyzont 
2020”.

Zagwarantowanie zaangażowania użytkowników końcowych już na najwcześniejszych 
etapach, oraz wspieranie innowacji społecznych

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mogą odegrać znaczącą rolę w poprawie 
jakości życia osób starszych oraz ich opiekunów, jak również w zwiększaniu efektywności 
kosztowej ich opieki. Zarówno zewnętrzna ocena okresowa, jak i ocena skutków podkreśliły 
niewystarczający poziom zaangażowania użytkowników końcowych na etapie 
opracowywania jako najważniejszą barierę dla innowacji w starzeniu się z ICT. W 
szczególności w sektorze opieki zdrowotnej takie zaangażowanie na najwcześniejszych 
etapach procesu innowacji jest kluczowe, aby opracowywać rozwiązania, które będą 
akceptowane przez beneficjentów końcowych oraz im potrzebne.

W związku z powyższym sprawozdawca popiera kładzenie nacisku na potrzebę zwiększenia 
zaangażowania użytkowników końcowych w udział w programie i proponuje, aby stało się to 
wymogiem formalnym obowiązującym w odniesieniu do wszystkich projektów od samego 
ich początku. Ponadto program powinien uwzględnić również szeroko pojętą definicję 
innowacji, łącznie z aspektami dotyczącymi organizacji, przedsiębiorstw, technologii, 
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społeczeństwa i ochrony środowiska. Powinien on zapewnić multidyscyplinarne podejście 
oraz uwzględnić w swoich ramach nauki społeczne, tak aby poprawić nie tylko aspekty 
efektywności kosztowej, ale również aby uwzględnić inne czynniki społeczno-ekonomiczne, 
takie jak włączenie społeczne, dobrobyt i zrównoważoność.

Wspieranie rozwiązań efektywnych energetycznie, również z punktu widzenia 
beneficjentów końcowych

Rozwiązania opierające się na ICT mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności 
energetycznej systemu opieki zdrowotnej i społecznej, na przykład poprzez potencjalne 
usunięcie konieczności transportu. Jednakże mnożenie się technologii wspierania przez 
otoczenie, jeśli nie zostaną one odpowiednio ocenione, może z drugiej strony spowodować 
podwyżkę rachunków za energię użytkowników końcowych. Będzie to zniechęcające w 
szczególności dla osób, które doświadczają ubóstwa energetycznego lub dla osób 
niemających dostępu do nowoczesnych usług energetycznych.

Przy opracowywaniu rozwiązań należy wziąć te punkty widzenia pod należytą rozwagę. 
Trzeba wspierać działania mające na celu ocenę i polepszenie efektywności energetycznej, 
takie jak zapewnienie pomocy przy ilościowym określaniu śladu środowiskowego 
opracowanych produktów ICT, sieci i usług, również z perspektywy użytkownika 
końcowego.

Zajmowanie się potrzebami osób niepełnosprawnych

W specjalnym programie „Horyzontu 2020” w ramach wyzwania nr 1.4.1 dotyczącego 
aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu, niezależnego życia i pomocy osobom starszym 
podkreśla się działania priorytetowe, jakimi należy realizować w tym obszarze. Osoby 
niepełnosprawne są, obok osób starszych, jednoznacznie wskazane jako grupa docelowa, 
pomimo iż nie jest to wystarczająco wyraźnie określone w obecnym wniosku dotyczącym 
AAL. Sprawozdawca proponuje, aby lepiej dopasować wniosek do tych priorytetów 
politycznych.

Zapewnienie zgodności z zasadami etycznymi, a w szczególności z wymogami w zakresie 
ochrony danych i zapewnienia prywatności

Działania w ramach programu AAL, z uwagi na to, że są finansowane poprzez program 
„Horyzont 2020” muszą być w pełni zgodne z jego zasadami ogólnymi oraz wymogami. W 
szczególności powinny być one zgodne z zasadami etycznymi i stosownym prawodawstwem 
krajowym, unijnym i międzynarodowym, w tym z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz europejską konwencją praw człowieka i jej protokołami uzupełniającymi.

Zgodnie z treścią programu ramowego „Horyzont 2020” szczególną uwagę należy zwrócić na 
zasadę proporcjonalności, prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych, 
prawo osoby do integralności cielesnej i psychicznej, prawo do niedyskryminacji oraz 
konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi. Te wymogi są 
szczególnie istotne w tym programie, w którym łączy się technologie ICT i opiekę.

Rozwiązania ICT funkcjonują w oparciu o wykorzystanie ogromnej ilości danych osobowych 
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i profili osobowych oraz o komunikację w czasie rzeczywistym, przez co wiążą się z 
wysokim zagrożeniem dla danych, ryzykiem naruszeń zabezpieczeń oraz zagrożeniem dla 
prywatności. W ramach programu należy przeprowadzić ocenę zabezpieczenia danych oraz 
prywatności danych dotyczących projektów w celu zagwarantowania wysokiego poziomu 
ochrony i zabezpieczenia danych, a w samym programie powinno się wymagać również 
uwzględnienia ochrony prywatności już w fazie projektowania w każdym z finansowanych 
projektów.

Uproszczenie oraz dalsze wsparcie w tworzeniu europejskiej przestrzeni badawczej

Inicjatywy, o których mowa w art. 185 są jednym z instrumentów europejskiej przestrzeni 
badawczej (EPB), która została ustanowiona celem doprowadzenia do stopniowej integracji 
krajowych programów dofinansowań na szczeblu europejskim. Program AAL stanowi dobry 
przykład takiego procesu, ponieważ doprowadził pomyślnie do opracowania wspólnego 
programu rocznego, w ramach którego zaproszenia do zgłaszania projektów na szczeblu 
europejskim są opracowywane wspólnie z państwami uczestniczącymi.

Niemniej jednak w ramach oceny okresowej oraz procesu konsultacji wykazano 
jednoznacznie, że fragmentaryzacja oraz niewystarczająca koordynacja różnych instrumentów 
finansowych, zasad kwalifikowalności oraz systemów zwrotu kosztów stanowią barierę dla 
innowacji. Złożoność będąca wynikiem różnych w poszczególnych państwach zasad 
dotyczących finansowania i kwalifikowalności przy realizacji programu wpływa na 
uczestnictwo w programie. Brak dostosowania krajowych harmonogramów płatności z 
ramami czasowymi projektu powoduje problemy z płynnością finansową. Złożona struktura 
administracyjna prowadzi do długiego czasu kontraktowania oraz obciążeń 
administracyjnych, zarówno dla uczestników, jak i dla krajowych organów finansowania.

Sprawozdawca wyraża ubolewanie, że Komisja przedstawiła zbyt mało konkretne wnioski, 
aby rozwiązać wskazane powyżej problemy oraz aby zapewnić, że w ramach tego 
instrumentu – jako rozwijający się proces – kontynuowana będzie integracja EPB.

W związku z powyższym sprawozdawca sugeruje, aby rozważyć rozwiązania, które 
przyczynią się do stworzenia bardziej jednolitych i uproszczonych reguł, przy jednoczesnym 
dostosowaniu w możliwie największym stopniu reguł uczestnictwa w programie AAL z 
regułami uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”.

W szczególności należy dostosować reguły dotyczące rozpowszechniania i wykorzystania 
wyników, tak aby zapewnić wszystkim uczestnikom jednakowe pewność prawną, prawa i 
obowiązki. W celu uproszczenia i przyspieszenia procedur administracyjnych, w odniesieniu 
do każdego zaproszenia do składania projektów należy ustanowić również jednolite reguły 
dotyczące zwrotu kosztów.

Precyzyjna struktura realizacji programu w oparciu o bardziej jednolite i uproszczone ramy, 
również w zakresie roli Stowarzyszenia AAL, Komisji oraz krajowych podmiotów 
finansujących, powinna stać się przedmiotem szerszej debaty w Parlamencie Europejskim z 
udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów.
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