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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 
nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 
vymaže alebo sa prečiarkne.  
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie na programe 
výskumu a vývoja Aktívny a asistovaný život uskutočňovanom spoločne s niekoľkými 
členskými štátmi
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0500),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 185 a druhý odsek článku 188 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C7-
0219/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum  energetiku a stanovisko Výboru 
pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inovácie (2014 – 2020) zriadený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. …/20135 z … 2013 (ďalej len
„rámcový program Horizont 2020“) je 
zameraný na dosiahnutie väčšieho vplyvu 
na výskum a inovácie prispievaním k 

(2) Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inovácie (2014 – 2020) zriadený 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. …/20135 z … 2013 (ďalej len
„rámcový program Horizont 2020“) je 
zameraný na dosiahnutie väčšieho vplyvu 
na výskum a inovácie rozvíjaním užšej 

                                               
1 Ú. v. EÚ C…
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upevňovaniu verejno-verejných 
partnerstiev, a to aj prostredníctvom účasti 
Únie na programoch uskutočňovaných 
niekoľkými členskými štátmi v súlade s 
článkom 185 zmluvy.

súčinnosti, posilňovaním koordinácie
a zamedzovaním zbytočného zdvojovania 
s medzinárodnými, národnými 
a regionálnymi výskumnými programami. 
Verejno-verejnými partnerstvami, a to aj 
prostredníctvom účasti Únie na 
programoch uskutočňovaných niekoľkými 
členskými štátmi v súlade s článkom 185 
zmluvy by sa mali tieto ciele dosiahnuť.

__________________ __________________
5 Ú. v. ... [RP H2020] 5 Ú. v. ... [RP H2020]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Výskumné a inovačné činnosti 
vykonávané v rámci programu ALL by 
mali byť v plnom súlade so všeobecnými 
zásadami rámcového programu Horizont 
2020, najmä čo sa týka rodovej rovnosti, 
otvoreného prístupu a zásad etiky. Mali by 
byť v súlade s etickými zásadami 
a príslušnými právnymi predpismi 
jednotlivých štátov, Únie 
a medzinárodnými právnymi predpismi 
vrátane Charty základných práv 
Európskej únie a Európskeho dohovoru 
o ľudských právach a jeho dodatkových 
protokolov. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zásade proporcionality, 
právu na súkromie, právu na ochranu 
osobných údajov, právu na fyzickú a 
mentálnu nedotknuteľnosť osoby, právu 
na nediskrimináciu a potrebe zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V decembri 2012 Komisia predložila 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o priebežnom hodnotení spoločného 
programu AAL8. Toto hodnotenie vykonal 
panel odborníkov. Celkové stanovisko 
tohto panelu odborníkov bolo, že spoločný 
program AAL zaznamenal značný pokrok 
pri dosahovaní svojich cieľov a 
pozoruhodné výsledky a že by sa v ňom 
malo pokračovať aj po uplynutí súčasného 
obdobia financovania. Panel odborníkov 
však zaznamenal niekoľko nedostatkov, 
konkrétne potrebu väčšieho zapojenia 
používateľov do projektov a ďalšie 
zlepšenia prevádzkovej výkonnosti 
v súvislosti s lehotami na uzatvorenie 
zmlúv a lehotami platieb. 

(4) V decembri 2012 Komisia predložila 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o priebežnom hodnotení spoločného 
programu AAL8. Toto hodnotenie vykonal 
panel odborníkov. Celkové stanovisko 
tohto panelu odborníkov bolo, že spoločný 
program AAL zaznamenal značný pokrok 
pri dosahovaní svojich cieľov a 
pozoruhodné výsledky a že by sa v ňom 
malo pokračovať aj po uplynutí súčasného 
obdobia financovania. Panel odborníkov 
však zaznamenal niekoľko nedostatkov, 
konkrétne potrebu väčšieho zapojenia 
používateľov do projektov od čo
najskoršej fázy a ďalšie zlepšenia 
prevádzkovej výkonnosti v súvislosti 
s lehotami na uzatvorenie zmlúv a lehotami 
platieb.

__________________ __________________
8 COM(2010) 763 v konečnom znení zo 
16. decembra 2010.

8 COM(2010) 763 v konečnom znení zo 
16. decembra 2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V priebežnom hodnotení z roku 2010 
a v konzultačnom postupe z roku 2012 sa 
najmä zvýraznilo, že nedostatočná 
koordinácia rôznych finančných 
nástrojov, pravidiel oprávnenosti 
a systémov náhrady ovplyvňujú účasť 
a sú prekážkou pre inovácie. Pre každú 



PR\1009322SK.doc 7/28 PE523.017v01-00

SK

výzvu by sa mali zúčastnené štáty 
prostredníctvom valného zhromaždenia 
AAL dohodnúť na jednotných pravidlách 
financovania, ktoré by sa mali dôsledne 
vykonávať spolu s pravidlami rámcového 
programu Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Komisia vo svojom oznámení pod 
názvom „Hlavná iniciatíva stratégie 
Európa 2020 Únia inovácií“10 označila 
starnutie obyvateľstva za jednu zo 
spoločenských výziev, pri ktorej môžu 
prelomové inovácie zohrávať dôležitú 
úlohu a zvýšiť konkurencieschopnosť, 
umožniť európskym spoločnostiam 
zohrávať vedúcu úlohu v oblasti vývoja 
nových technológií, rozširovať sa a 
nadobudnúť globálnu vedúcu pozíciu na 
nových trhoch rastu, zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť verejných služieb a prispieť tak 
k vytvoreniu veľkého počtu nových 
kvalitných pracovných miest.

(6) Komisia vo svojom oznámení pod 
názvom „Hlavná iniciatíva stratégie 
Európa 2020 Únia inovácií“10 označila 
starnutie obyvateľstva za jednu zo 
spoločenských výziev, pri ktorej môžu 
prelomové inovácie zohrávať dôležitú 
úlohu a  umožniť európskym 
spoločnostiam zohrávať vedúcu úlohu 
v oblasti vývoja nových technológií, 
rozširovať sa a nadobudnúť globálnu 
vedúcu pozíciu na nových trhoch rastu, 
zvýšiť kvalitu a efektívnosť verejných 
služieb a prispieť tak k vytvoreniu veľkého 
počtu nových kvalitných pracovných miest.

__________________ __________________
10 COM(2010) 546 v konečnom znení zo 6. 
októbra 2012.

10 COM(2010) 546 v konečnom znení zo 6. 
októbra 2012.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V rámci európskeho partnerstva v 
oblasti inovácií zameraného na aktívne a 
zdravé starnutie zriadeného v rámci 
inovácie v Únii sa očakáva, že riešenia IKT 
budú zohrávať dôležitú úlohu pri plnení 
cieľov ďalších dvoch rokov zdravého 
života do roku 2020, ako aj pri zvyšovaní 
kvality života občanov a zvyšovaní 
efektívnosti systémov starostlivosti v Únii. 
Jeho strategický vykonávací plán stanovuje 
priority na zrýchlenie a rozšírenie inovácií 
v oblasti aktívneho a zdravého starnutia v 
celej Únii v troch oblastiach: prevencia a 
podpora zdravia, starostlivosť a liečba, a 
nezávislé bývanie a sociálne začlenenie.

(9) V rámci európskeho partnerstva 
v oblasti inovácie zameraného na aktívne 
a zdravé starnutie zriadeného v rámci 
iniciatívy Inovácia v Únii sa očakáva, že 
riešenia IKT budú zohrávať dôležitú úlohu 
pri plnení cieľov ďalších dvoch rokov 
zdravého života do roku 2020, ako aj pri 
zvyšovaní kvality života občanov 
a zvyšovaní efektívnosti a účinnosti 
systémov starostlivosti v Únii. Jeho 
strategický vykonávací plán stanovuje 
priority na zrýchlenie a rozšírenie inovácií 
v oblasti aktívneho a zdravého starnutia v 
celej Únii v troch oblastiach: prevencia a 
podpora zdravia, starostlivosť a liečba, a 
nezávislé bývanie a sociálne začlenenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Vzhľadom na to, že systémy IKT 
narábajú s veľkým množstvom osobných 
údajov a profilov a fungujú v komunikácii 
v reálnom čase, z čoho vyplýva vysoké 
riziko narušenia bezpečnosti údajov, malo 
by sa v rámci programu vykonávať 
hodnotenie ochrany údajov a súkromia 
údajov v projektoch, aby sa zaručila 
vysoká úroveň ochrany a bezpečnosti 
údajov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) Únia sa zaviazala k rozšíreniu 
využívania energií z obnoviteľných 
zdrojov, zníženiu emisií skleníkových 
plynov a zvýšeniu energetickej účinnosti 
do roku 2020. Hodnotenie vplyvu inovácií 
založených na IKT v oblasti energetickej 
účinnosti by sa malo zahrnúť do činností 
programu, aby sa zaručil rozvoj 
energeticky účinných riešení a úspory 
energie nielen v záujme systémov 
zdravotnej starostlivosti, ale aj v záujme 
koncového používateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Program výskumu a vývoja Aktívny a 
asistovaný život (ďalej len „program 
AAL“) by sa mal opierať o úspechy 
predchádzajúceho programu a riešiť jeho 
nedostatky podporením väčšieho zapájania 
používateľov do projektov a pružnejšou 
realizáciou programu.

(10) Program výskumu a vývoja Aktívny a 
asistovaný život (ďalej len „program 
AAL“) by sa mal opierať o úspechy 
predchádzajúceho programu a riešiť jeho 
nedostatky zaručovaním intenzívnejšieho
zapájania používateľov do všetkých
projektov od počiatočnej fázy, aby sa 
zaručila prijateľnosť vypracovaných 
riešení a ich primeranosť osobitným 
potrebám. Okrem toho je potrebná 
zjednodušená, súdržná a pružná 
realizácia programu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Program AAL by mal zohľadňovať 
obšírne vymedzenie inovácie vrátane 
organizačných, technologických, 
spoločenských a environmentálnych 
hľadísk. Mal by zaisťovať 
multidisciplinárny prístup a začlenenie 
sociálnych vied do programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Subjekty z členských štátov, ktoré sa 
nezúčastňujú a ktoré sa chcú zúčastniť na 
činnostiach AAL by sa nemali 
diskriminovať v zmysle prístupu 
k prostriedkom z programu Horizont 2020 
v rámci tohto programu. Takéto subjekty 
by mali mať možnosť zúčastňovať sa na 
výzvach za podmienky, že si zabezpečia 
vlastné spolufinancovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) č. 
…/2013[RP H2020] by každý členský štát 

(12) V súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) č. 
…/2013[RP H2020] by každý členský štát 



PR\1009322SK.doc 11/28 PE523.017v01-00

SK

a všetky krajiny pridružené k rámcovému 
programu Horizont 2020 mali byť 
oprávnené zúčastňovať sa na programe 
AAL.

a všetky krajiny pridružené k rámcovému 
programu Horizont 2020 mali byť 
oprávnené kedykoľvek sa zúčastňovať na 
programe AAL.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Účasť na nepriamych akciách 
financovaných programom AAL je 
predmetom nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. … /2013 z … 
2013, ktorým sa stanovujú pravidlá účasti a 
šírenia v programe „Horizont 2020 –
rámcový program pre výskum a inovácie
(2014 – 2020)“15. Vzhľadom na špecifické 
prevádzkové potreby programu AAL je 
však potrebné ustanoviť odchýlky od 
tohto nariadenia v súlade s článkom 1 
ods. 3 tohto nariadenia.

(18) Účasť na nepriamych akciách 
financovaných programom AAL je 
predmetom nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. … /2013 z … 
2013, ktorým sa stanovujú pravidlá účasti a 
šírenia v programe „Horizont 2020 –
rámcový program pre výskum a inovácie
(2014 – 2020)“15. Pre každú výzvu by sa 
mali stanoviť jednotné miery a pravidlá 
financovania.

__________________ __________________
15 Ú. v. …, …, s. … [pravidlá účasti na 
programe H2020].

15 Ú. v. …, …, s. … [pravidlá účasti na 
programe H2020].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Špecifické odchýlky od nariadenia 
(EÚ) č. … /2013 [H2020, pravidlá účasti] 
sú potrebné, pretože program AAL je 
zamýšľaný ako inovačný program blízky 

(19) Program AAL je zamýšľaný ako 
program blízky trhu, v ktorom sa spája 
veľa rôznych vnútroštátnych tokov 
financovania (ako sú programy 
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trhu, v ktorom sa spája veľa rôznych 
vnútroštátnych tokov financovania (ako sú 
programy financovania výskumu a 
inovácií, zdravia a priemyslu). Tieto
vnútroštátne programy majú vzhľadom na 
svoju povahu rôzne pravidlá účasti a 
nemožno očakávať, že budú úplne v
súlade s nariadením (EÚ) č. … /2013 
[pravidlá účasti na programe Horizont 
2020]. Okrem toho program AAL je 
zameraný predovšetkým na malé a stredné 
podniky a na organizácie používateľov, 
ktoré sa zvyčajne nezúčastňujú na 
činnostiach v oblasti výskumu a inovácií
Únie. V záujme zjednodušenia účasti 
týchto podnikov a organizácií sa finančný 
príspevok Únie poskytuje podľa známych 
pravidiel ich vnútroštátnych programov
financovania a realizuje sa
prostredníctvom jediného grantu, ktorý je 
kombináciou financovania Únie a 
zodpovedajúceho vnútroštátneho 
financovania.

financovania výskumu a inovácií, zdravia a 
priemyslu). Hoci vnútroštátne programy 
majú vzhľadom na svoju povahu rôzne 
pravidlá účasti účasť v rámci tohto 
programu by sa mala zladiť s nariadením
(EÚ) č. … /2013 [pravidlá účasti na 
programe Horizont 2020]. Okrem toho 
program AAL je zameraný predovšetkým 
na malé a stredné podniky a na organizácie 
používateľov, ktoré sa zvyčajne 
nezúčastňujú na činnostiach Únie v oblasti 
výskumu a inovácií. V záujme 
zjednodušenia účasti týchto podnikov 
a organizácií sa finančný príspevok Únie
môže poskytovať prostredníctvom 
orgánov vnútroštátneho financovania 
a realizovať prostredníctvom jediného 
grantu, ktorý je kombináciou financovania 
Únie a zodpovedajúceho vnútroštátneho 
financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Komisia by mala vykonať priebežné 
hodnotenie, pri ktorom posúdi kvalitu 
a efektívnosť programu AAL a pokrok pri 
plnení vytýčených cieľov, ako aj konečné 
hodnotenie, a pripraviť správu o týchto 
hodnoteniach.

(21) Komisia by mala vykonať priebežné
externé hodnotenie, pri ktorom posúdi 
kvalitu a efektívnosť programu AAL 
a pokrok pri plnení vytýčených cieľov
a celkový príspevok iniciatívy k zlepšeniu 
koordinácie a interoperability 
vnútroštátnych programov výskumných 
a inovačných činností, ako aj konečné 
hodnotenie a pripraviť správu o týchto 
hodnoteniach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Program AAL by mal zabezpečovať 
účinnú podporu rodovej rovnosti a 
dodržiavať etické zásady, ako je 
zohľadnené v rámcovom programe 
Horizont 2020.

(23) Program AAL by mal zabezpečovať 
účinnú podporu rodovej rovnosti a 
dodržiavať etické zásady, ako je stanovené
v rámcovom programe Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Akýkoľvek iný členský štát a akákoľvek 
iná krajina pridružená k programu Horizont 
2020 – rámcovému programu pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020) zriadenom 
nariadením (EÚ) č. …/2013 (ďalej len 
„rámcový program Horizont 2020“) sa 
môžu k programu AAL pripojiť za 
predpokladu, že spĺňajú kritérium 
stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) tohto 
rozhodnutia. Tieto členské štáty a 
pridružené krajiny, ktoré spĺňajú 
podmienku stanovenú v článku 3 ods. 1 
písm. c) sa na účely tohto rozhodnutia 
považujú za zúčastnené štáty.

2. Akýkoľvek iný členský štát a akákoľvek 
iná krajina pridružená k programu Horizont 
2020 – rámcovému programu pre výskum 
a inovácie (2014 – 2020) zriadenom 
nariadením (EÚ) č. …/2013 (ďalej len 
„rámcový program Horizont 2020“) sa 
môžu k programu AAL kedykoľvek 
pripojiť za predpokladu, že spĺňajú 
kritérium stanovené v článku 3 ods. 1 písm. 
c) tohto rozhodnutia. Tieto členské štáty a 
pridružené krajiny, ktoré spĺňajú 
podmienku stanovenú v článku 3 ods. 1 
písm. c) sa na účely tohto rozhodnutia 
považujú za zúčastnené štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ktorýkoľvek orgán z ktoréhokoľvek 
členského štátu sa môže kedykoľvek 
zúčastňovať na nepriamych akciách 
programu AAL za podmienky 
zabezpečenia vlastného 
spolufinancovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odchylne od článku 16 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. …/2013 [pravidlá 
účasti a šírenia v programe Horizont 
2020] dohody o grantoch s účastníkmi 
podpíše určená agentúra pre riadenie 
vnútroštátneho programu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odchylne od článkov 19 (ods. 1, 5 – 7) a 
článkov 22 – 29 nariadenia (EÚ) č. 
…/2013 [pravidlá účasti a šírenia v 
programe Horizont 2020] sa pravidlá 
financovania určených vnútroštátnych 
programov uplatňujú na granty
spravované určenými agentúrami pre 
riadenie vnútroštátnych programov.

4. Na granty sa uplatňujú harmonizované 
pravidlá financovania.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Odchylne od článkov 38 – 46 nariadenia
(EÚ) č. …/2013 [pravidlá účasti a šírenia 
v programe Horizont 2020] sa uplatňujú 
pravidlá určených vnútroštátnych 
programov, ktorými sa riadia výsledky,
práva na prístup k základným informáciám 
a k výsledkom.

5. Uplatňujú sa články 38 až 46 nariadenia
(EÚ) č. .../2013 [pravidlá účasti a šírenia 
v programe Horizont 2020] týkajúce sa 
práva na prístup k podkladovým
informáciám a k výsledkom vrátane 
požiadaviek súvisiacich s otvoreným 
prístupom k vedeckým publikáciám, ktoré 
sa musia zaručiť v rámci rámcového 
programu Horizont 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 31. decembra 2017 Komisia vykoná 
priebežné hodnotenie programu AAL.
Komisia pripraví správu o tomto 
hodnotení, ktorá bude obsahovať závery 
hodnotenia a pripomienky Komisie.
Komisia zašle túto správu Európskemu 
parlamentu a Rade do 30. júna 2018.

1. Do 31. júla 2017 Komisia vykoná 
priebežné externé hodnotenie programu 
AAL. Komisia pripraví správu z 
uvedeného hodnotenia, do ktorej zahrnie 
svoje závery externého hodnotenia a
postrehy. Komisia zašle túto správu 
Európskemu parlamentu a Rade do 31.
decembra 2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Článok 12 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri ukončení účasti Únie na programe 
AAL, najneskôr však do 31. decembra 
2022, Komisia vykoná záverečné 
hodnotenie programu AAL. Komisia 
pripraví správu o tomto hodnotení, ktorá 
bude obsahovať výsledky hodnotenia. 
Komisia túto správu zašle Európskemu 
parlamentu a Rade.

2. Pri ukončení účasti Únie na programe 
AAL, najneskôr však do 31. decembra 
2022, Komisia vykoná záverečné externé
hodnotenie programu AAL. Komisia 
pripraví správu o tomto externom
hodnotení, ktorá obsahuje výsledky 
hodnotenia. Komisia túto správu zašle 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a
Preskúmanie

Na základe priebežného externého 
hodnotenia Komisia do 31. júna 2018 
primerane predloží návrh preskúmania 
súčasného programu vrátane potrebných 
zistených zmien s cieľom splniť ciele 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 1 – bod 1.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.1. urýchliť vznik inovačných produktov a 
služieb založených na IKT zameraných na 
aktívne a zdravé starnutie doma, v 
spoločenstve alebo v práci, a zlepšovať tak 
kvalitu života, samostatnosť, účasť na 

1.1. urýchliť vznik inovačných produktov a 
služieb založených na IKT zameraných na 
aktívne a zdravé starnutie a ľudí so 
zdravotným postihnutím doma, v 
spoločenstve alebo v práci zameraných na 
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spoločenskom živote, zručnosti alebo
zamestnateľnosť starších dospelých ľudí a
zvýšiť efektivitu poskytovania zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti;

zlepšenie ich kvality života, sociálneho 
blahobytu a začlenenia, samostatnosti, 
účasti na spoločenskom živote, zručností
alebo zamestnateľnosti starších dospelých 
ľudí a zvýšenie efektivity, primeranosti a 
účinnosti poskytovania zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti; všetky produkty 
a služby IKT, ktoré sa majú podporovať, 
zahŕňajú prvky súkromia už počas 
vývojovej fázy (privacy-by-design) 
s cieľom zaručiť čo najvyššiu možnú 
úroveň ochrany údajov a súkromia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.2. udržať a ďalej rozvíjať kritickú masu 
aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií 
na úrovni Únie v oblastiach produktov a 
služieb založených na IKT zameraných na 
aktívne a zdravé starnutie;

1.2. udržať a ďalej rozvíjať kritickú masu 
aplikovaného výskumu, vývoja a inovácie 
na úrovni Únie v oblastiach produktov 
a služieb založených na IKT zameraných 
na aktívne a zdravé starnutie a ľudí so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.3. vyvinúť nákladovo efektívne riešenia 
vrátane stanovenia príslušných noriem 
interoperability a uľahčenia lokalizácie a 
prispôsobenia spoločných riešení, ktoré sú 
zlučiteľné s meniacimi sa sociálnymi 
preferenciami a regulačnými aspektmi na 

1.3. vyvinúť nákladovo a energeticky 
účinné riešenia vrátane stanovenia 
príslušných noriem interoperability 
a uľahčenia lokalizácie a prispôsobenia 
spoločných riešení, ktoré sú zlučiteľné 
s meniacimi sa sociálnymi preferenciami, 
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vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni,
rešpektovať súkromie a dôstojnosť starších
dospelých ľudí a v prípade potreby
podporiť prístup k službám vo vidieckych 
a okrajových oblastiach alebo prospievať
ostatným skupinám ľudí, ako sú napríklad 
ľudia s postihnutím.

spoločensko-hospodárskymi faktormi 
(vrátane energetickej chudoby a
sociálneho  začlenenia), rodovými 
hľadiskami a regulačnými aspektmi 
na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni,
rešpektujú súkromie a dôstojnosť starších 
ľudí a v prípade potreby podporujú prístup 
k službám vo vidieckych a okrajových 
oblastiach alebo prospievajú ostatným 
skupinám ľudí, ako sú napríklad ľudia 
s postihnutím.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.3a. prispieť k dosiahnutiu cieľov 
energetickej politiky a politiky v oblasti 
životného prostredia podporovaním 
riešení zlepšujúcich energetickú 
účinnosť, a to aj z hľadiska konečného 
užívateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Program AAL vytvorí priaznivé 
prostredie pre účasť malých a stredných 
podnikov.

2. Program AAL vytvorí priaznivé 
prostredie pre účasť malých a stredných 
podnikov. Súčasťou každého konzorcia 
poberajúceho granty v rámci výročných 
výziev je aspoň  jeden MSP.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Program AAL bude zameraný na 
aplikovaný výskum a inovácie blízke trhu a 
doplní súvisiace dlhodobejšie činnosti v 
oblasti výskumu a rozsiahlych inovácií 
plánovaných v rámcovom programe 
Horizont 2020 a v rámci iných európskych
a vnútroštátnych iniciatív. Takisto prispeje 
k realizácii európskeho partnerstva 
v oblasti inovácií zameraného na aktívne a 
zdravé starnutie.

3. Program AAL bude zameraný na 
aplikovaný výskum a inovácie blízke trhu a 
doplní súvisiace dlhodobejšie činnosti v 
oblasti výskumu a rozsiahlych inovácií 
plánovaných v rámcovom programe 
Horizont 2020 a bude primerane 
koordinovaný s ostatnými európskymi 
a vnútroštátnymi iniciatívami, ako 
napríklad iniciatívami spoločného 
plánovania a činnosťami vykonávanými
v rámci Európskeho technologického 
inštitútu a znalostných a inovačných 
spoločenstiev. Takisto prispeje k realizácii 
európskeho partnerstva v oblasti inovácií 
zameraného na aktívne a zdravé starnutie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť I – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Realizácia programu AAL podporí 
hlavne trhovo orientované projekty 
výskumu a inovácií zamerané na aktívne a 
zdravé starnutie, ktoré preukážu schopnosť 
využiť výsledky projektov v realistickom 
časovom rámci. Financovanie týchto 
nepriamych akcií v rámci programu AAL 
bude prebiehať prevažne formou grantov.
Môže sa uskutočňovať aj iným spôsobom, 
napríklad formou cien, obstarávania vo 
fáze pred komerčným využitím a verejného 
obstarávania inovačných riešení.

1. Realizácia programu AAL podporí 
hlavne trhovo orientované projekty 
výskumu a inovácií zamerané na aktívne a 
zdravé starnutie, ktoré preukážu schopnosť 
využiť výsledky projektov v realistickom 
časovom rámci. Financovanie týchto 
nepriamych akcií v rámci programu AAL 
bude prebiehať prevažne formou grantov.
Môže sa uskutočňovať aj iným spôsobom, 
napríklad formou cien, obstarávania vo 
fáze pred komerčným využitím a verejného 
obstarávania inovačných riešení, ako aj 
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prístupu k finančným nástrojom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť I – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Okrem toho sa môžu podporiť akcie na 
účely maklérstva, podpory programu, akcie 
na zvýšenie informovanosti o súčasných 
schopnostiach, na podporu zavádzania 
inovačných riešení a spájania organizácií 
a investorov na strane ponuky a dopytu.

2. Okrem toho sa môžu podporiť akcie na 
účely maklérstva, propagácie programu, 
akcie na zvýšenie informovanosti o 
súčasných schopnostiach, na podporu
zavádzania inovačných riešení, ktoré 
spájajú organizácie a investorov na strane 
ponuky a dopytu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť I – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Takisto sa môžu podporiť akcie 
zamerané na zvýšenie kvality návrhov, 
štúdií uskutočniteľnosti a seminárov.
Možno počítať so spoluprácou s regiónmi 
Únie s cieľom rozšíriť skupinu 
zainteresovaných strán zapojených do 
programu AAL.

3. Takisto sa môžu podporiť akcie 
zamerané na zvýšenie kvality návrhov, 
štúdií uskutočniteľnosti a seminárov.
Možno počítať so spoluprácou s regiónmi 
Únie, buď od zúčastnených alebo iných 
krajín, s cieľom rozšíriť skupinu 
zainteresovaných strán zapojených do 
programu AAL.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť I – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Podporujú sa akcie zamerané na 
posúdenie a zlepšenie energetickej 
účinnosti návrhov, ako napríklad 
poskytovanie podpory kvantifikácii 
environmentálnej stopy vyvinutých 
produktov, sietí a služieb IKT, a to aj 
z hľadiska konečného užívateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť II – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Program AAL sa realizuje na základe 
ročných pracovných plánov 
identifikujúcich témy pre výzvy na 
predkladanie návrhov.

1. Program AAL sa realizuje na základe 
ročných pracovných plánov 
identifikujúcich výzvy a priority, ktoré 
treba riešiť, a druhy používaných 
nástrojov (výzvy na predkladanie návrhov
alebo iné formy financovania, ako 
napríklad ceny, obstarávanie vo fáze pred 
komerčným využitím a verejné 
obstarávanie inovatívnych riešení).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť II – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Realizácia programu AAL bude 
zahŕňať konzultácie s príslušnými 

3. Realizácia programu AAL zahŕňa
konzultácie s príslušnými 
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zainteresovanými stranami (vrátane 
subjektov zodpovedných za rozhodovanie 
z orgánov verejnej moci, zástupcov 
používateľov, poskytovateľov služieb 
súkromného sektora a poistenia, ako aj 
priemyslu vrátane malých a stredných 
podnikov) o prioritách aplikovaného 
výskumu a inovácií, ktoré sa majú riešiť.

zainteresovanými stranami o ročných 
pracovných programoch (vrátane 
subjektov zodpovedných za rozhodovanie 
z orgánov verejnej moci, zástupcov 
používateľov, poskytovateľov služieb 
súkromného sektora a poistenia, ako aj 
priemyslu vrátane malých a stredných 
podnikov) o prioritách aplikovaného 
výskumu a inovácie, ktorým sa má 
venovať pozornosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť II – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Realizácia programu AAL zohľadňuje 
obšírne vymedzenie inovácie vrátane 
organizačných, technologických, 
spoločenských a environmentálnych 
hľadísk. Zaručuje multidisciplinárny 
prístup a začlenenie sociálnych vied do 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť II – bod 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Realizácia programu ALL prispieva 
k cieľom Únie v oblasti klímy a energetiky 
podporovaním energetickej účinnosti 
a odzrkadľovaním potreby riešiť 
energetickú chudobu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť II – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V súlade s medzinárodnými 
usmerneniami sa náležite zohľadnia 
prípadné otázky rodovej rovnosti, etiky a 
súkromia.

5. V súlade so zásadami a pravidlami 
rámcového programu Horizont 2020, 
príslušnými právnymi predpismi Únie 
a členských štátov a medzinárodnými 
usmerneniami sa náležite zohľadnia otázky 
rodovej rovnosti, etiky a súkromia. Najmä 
realizácia programu AAL musí byť 
v súlade s etickými zásadami 
a príslušnými právnymi predpismi 
jednotlivých štátov, Únie 
a medzinárodnými právnymi predpismi 
vrátane Charty základných práv 
Európskej únie a Európskeho dohovoru 
o ľudských právach a jeho dodatkových 
protokolov. Osobitná pozornosť sa venuje 
zásade proporcionality, právu na 
súkromie, právu na ochranu osobných 
údajov, právu na fyzickú a mentálnu 
nedotknuteľnosť osoby, právu na 
nediskrimináciu a potrebe zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského 
zdravia..

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť II – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Každý zúčastnený štát umožní účasť 
organizáciám zastupujúcim aktérov na 
strane dopytu.

7. Každý zúčastnený štát zaručí účasť 
organizáciám zastupujúcim aktérov na 
strane dopytu, ktorých treba zapojiť od čo 
najskoršej fázy všetkých výskumných 
a inovačných projektov financovaných 
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v rámci programu AAL.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh rozhodnutia
Príloha II – časť II – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. Právne a finančné otázky týkajúce sa 
účastníkov projektov vybraných na 
financovanie rieši určená agentúra pre 
riadenie vnútroštátneho programu. 
Uplatnia sa vnútroštátne administratívne 
predpisy a zásady.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh rozhodnutia
Príloha III – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Združenie AALA riadi valné 
zhromaždenie. Valné zhromaždenie je 
rozhodovacím orgánom programu AAL. 
Vymenúva členov výkonnej rady a 
vykonáva dohľad nad realizáciou programu 
AAL vrátane schvaľovania ročných 
pracovných plánov, prideľovania 
vnútroštátnych finančných prostriedkov na 
projekty a vybavovania žiadostí o nové 
členstvo. Pracuje na základe zásady jedna 
krajina – jeden hlas. Rozhodnutia sa 
prijímajú jednoduchou väčšinou okrem 
rozhodnutí o nástupníctve, prijímaní alebo
vylúčení členov alebo o rozpustení 
združenia, pre ktoré sa v stanovách 
združenia môžu určiť osobitné hlasovacie 
požiadavky.

4. Združenie AALA riadi valné 
zhromaždenie. Valné zhromaždenie je 
rozhodovacím orgánom programu AAL. 
Vymenúva členov výkonnej rady a 
vykonáva dohľad nad realizáciou programu 
AAL vrátane schvaľovania ročných 
pracovných plánov, prideľovania 
vnútroštátnych finančných prostriedkov na 
projekty a vybavovania žiadostí o nové 
členstvo. Pracuje na základe zásady jedna 
krajina – jeden hlas. Rozhodnutia sa 
prijímajú jednoduchou väčšinou okrem 
rozhodnutí o nástupníctve alebo vylúčení 
členov alebo o rozpustení združenia, pre 
ktoré sa v stanovách združenia môžu určiť 
osobitné hlasovacie požiadavky.
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh rozhodnutia
Príloha III – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Poradný výbor s predstaviteľmi 
výrobného odvetvia, používateľov a iných 
zainteresovaných strán, ktorý sa usiluje o 
rovnováhu v zastúpení podľa veku a rodu, 
predloží odporúčania pre priority a témy, 
ktorým majú byť venované výzvy na 
predkladanie návrhov a iné akcie programu 
AAL.

8. Poradný výbor s predstaviteľmi 
výrobného odvetvia, používateľov a iných 
zainteresovaných strán, ktorý sa usiluje o 
rovnováhu v zastúpení podľa druhu 
organizácie, veku a rodu, sa konzultuje 
aspoň raz ročne pri prijímaní ročného 
pracovného programu a predloží 
odporúčania pre priority a témy, ktorým 
majú byť venované výzvy na predkladanie 
návrhov a iné akcie programu AAL.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

S očakávaným zvyšovaním počtu ľudí vo veku od 65 do 80 rokov (40 % v rokoch 2010 až 
2030) je hľadanie riešení aktívneho a zdravého starnutia a demografickej zmeny významnou 
a naliehavou výzvou pre Európu v 21. storočí. Okrem toho je „šedá“ ekonomika aj 
príležitosťou na rozvoj inovatívnych služieb a produktov, ktoré spĺňajú sociálne potreby 
a posilňujú hospodársky rozvoj a nové obchodné modely.

V Európskom výskumnom priestore sa dospelo k viacerým iniciatívam na riešenie problému 
„aktívneho a zdravého starnutia“ vrátane európskeho partnerstva v oblasti inovácie 
a budúceho vytvorenia znalostného a inovačného spoločenstva v rámci Európskeho 
technologického inštitútu. Spravodajca sa domnieva, že poskytnutie financovania 
prostredníctvom programu Aktívny a asistovaný život je odôvodnené a doplnkové k týmto 
iniciatívam a víta zladenie programu AAL2 s cieľmi európskeho partnerstva v oblasti 
inovácií. 

Priebežné hodnotenia z decembra 2010 a verejná konzultácia uskutočnená s cieľom 
hodnotenia vplyvu, ktoré sú prílohou legislatívneho návrhu, však zvýraznili problémy 
a nedostatky, ktoré sa iba čiastočne riešia súčasným návrhom Komisie. Spravodajca preto 
navrhuje viacero zmien v záujme zohľadnenia týchto obáv, ako aj posilnenia cieľov 
programu, čo sa týka širších politických cieľov, efektívnosti jeho realizácie a zladenia 
s rozsahom pôsobnosti rámcového programu Horizont 2020.

Zaručenie zapojenia konečných užívateľov od raných fáz a posilnenie sociálnej inovácie

Informačné a komunikačné technológie (IKT) môžu zohrávať významnú úlohu pri zlepšovaní 
kvality života starších ľudí a ich kariér a pri zvyšovaní nákladovej účinnosti starostlivosti. Tak 
priebežné externé hodnotenie, ako aj hodnotenie vplyvu preukázali ako najvýznamnejšiu 
prekážku inovácie v IKT a starnutia skutočnosť, že koneční používatelia nie sú dostatočne 
zapojení do fázy vývoja. Najmä v sektore zdravotníctva je zapojenie do inovačného procesu 
od najskoršej fázy kľúčové z hľadiska vypracovania riešení, ktoré sú prijateľné a potrebné pre 
konečných príjemcov.

Spravodajca preto podporuje dôraz na potrebu zlepšiť zapojenie konečných používateľov do 
účasti na programe a navrhuje, aby sa to stanovilo ako formálna požiadavka pre všetky 
projekty a od začiatku. Program by mal okrem toho zahŕňať obšírne vymedzenie inovácie 
vrátane organizačných, technologických, spoločenských a environmentálnych hľadísk. 
Zaručuje multidisciplinárny prístup a začlenenie sociálnych vied do programu, aby sa zlepšili 
nielen hľadiská nákladovej efektívnosti, ale aby sa aj riadne zahrnuli iné spoločensko-
hospodárske faktory, ako napríklad sociálne začlenenie, blahobyt a udržateľnosť.

Podpora energeticky účinných riešení, a to aj pre konečných príjemcov
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Riešenia vychádzajúce z IKT môžu zaručovať vyššiu energetickú účinnosť systémov 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, napríklad možným znižovaním potrebnosti dopravy. 
Násobenie technológií bývania s podporou okolia by však na druhej strane mohlo v prípade 
neprimeraného hodnotenia presunúť náklady na energetický účet konečných užívateľov. Bolo
by to škodlivé najmä pre ľudí, ktorí čelia energetickej chudobe alebo ktorí nemajú prístup 
k moderným energetickým službám.

Vývoj riešení by mal riadne zohľadňovať tieto hľadiská. Mali by sa podporovať akcie 
zamerané na posúdenie a zlepšenie energetickej účinnosti návrhov, ako napríklad 
poskytovanie podpory kvantifikácii environmentálnej stopy vyvinutých produktov, sietí 
a služieb IKT, a to aj z hľadiska konečného užívateľa.

Riešenie potrieb ľudí so zdravotným postihnutím

V osobitnom programe Horizont 2020 sa v bode „1.4.1. aktívne starnutie, nezávislý život a 
život s pomocou“ navrhujú prioritné činnosti, ktoré by sa mali v tejto oblasti riešiť. Ľudia so 
zdravotným postihnutím sa jednoznačne spomínajú ako cieľová skupina popri starších 
ľuďoch, hoci sa to v súčasnom návrhu AAL nespomína dostatočne jasne. Spravodajca 
navrhuje, aby sa zaručilo lepšie zladenie týchto politických priorít.

Zaručenie súladu s etickými zásadami, najmú požiadaviek ochrany údajov a zaručenia 
súkromia

Vzhľadom na to, že program AAL je založený na programe Horizont 2020, musia jeho 
činnosti plne zohľadňovať jeho všeobecné zásady a požiadavky. Musia byť najmä v súlade 
s etickými zásadami a príslušnými právnymi predpismi jednotlivých štátov, Únie 
a medzinárodnými právnymi predpismi vrátane Charty základných práv Európskej únie 
a Európskeho dohovoru o ľudských právach a jeho dodatkových protokolov. 

Ako sa uvádza v rámcovom programe Horizont 2020, osobitná pozornosť sa venuje zásade 
proporcionality, právu na súkromie, právu na ochranu osobných údajov, právu na fyzickú a 
mentálnu nedotknuteľnosť osoby, právu na nediskrimináciu a potrebe zabezpečiť vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia. Tieto požiadavky sú osobitne relevantné pre tento program, 
v ktorom sa spájajú technológie IKT a osobnej starostlivosti.

Riešenia IKT fungujú s využitím mnohých osobných údajov a profilov vrátane komunikácie 
v reálnom čase, a preto prinášajú vysoké riziko narušenia bezpečnosti údajov a obavy 
v súvislosti so súkromím. V rámci programu by sa malo vykonávať hodnotenie ochrany 
údajov a súkromia údajov v projektoch, aby sa zaručila vysoká úroveň ochrany a bezpečnosti 
údajov, a program by mal pri každom financovanom projekte vyžadovať kritériá prvkov 
súkromia už počas vývojovej fázy (privacy-by-design).

Zjednodušenie a ďalší príspevok k budovaniu Európskeho výskumného priestoru 

Iniciatívy článku 185 sú ďalším z nástrojov Európskeho výskumného priestoru (EVP), ktorý 
bol vytvorený na účely postupného zlučovania národných systémov financovania na 
európskej úrovni. Program AAL je dobrým príkladom tohto procesu, pretože úspešne viedol 
k navrhnutiu spoločného ročného programu s výzvami na predkladanie ponúk na európskej 
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úrovni, ktoré boli vypracúvané spoločne zúčastnenými štátmi.

V priebežnom hodnotení a v konzultačnom postupe sa však jednoznačne zistilo, že 
rozdrobenosť a nedostatočná koordinácia rôznych finančných nástrojov, pravidiel 
oprávnenosti a systémov náhrady sú prekážkou pre inováciu. Komplexnosť vyplývajúca 
z finančných pravidiel a vnútroštátnych pravidiel oprávnenosti v rôznych krajinách pri 
realizáciu programu má vplyv na účasť. Zlé zladenie schém vnútroštátnych platieb 
s načasovaním projektu vytvára problémy s likviditou. Vytvorené komplexné riadenie vedie 
k dlhému času do uzavretia zmluvy a k administratívnym ťažkostiam tak pre účastníkov, ako 
aj pre vnútroštátne orgány financovania.

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad malým počtom konkrétnych návrhov zo strany 
Komisie na riešenie zistených problémov a na zaručenie toho, aby sa prostredníctvom tohto 
nástroja naďalej sledovala integrácia EVP ako nepretržitý proces.

Spravodajca preto navrhuje, aby sa hľadali riešenia, ktorými by sa dosiahli jednotnejšie 
a jednoduchšie pravidlá, ktoré by čo najviac zjednotili pravidlá účasti na programe ALL 
s pravidlami programu Horizont 2020.

Zladiť treba predovšetkým pravidlá šírenia informácií o výsledkoch a ich využívania, aby sa 
tak všetkým účastníkom poskytla rovnaká právna istota, práva a povinnosti. Pre každú výzvu 
na predkladanie ponúk by sa mali stanoviť jednotné pravidlá náhrady, aby sa zjednodušili 
a zrýchlili administratívne postupy.

Presné nastavenie realizácie programu v rámci jednotnejšieho a zjednodušeného rámca 
vrátane úlohy združenia AAL, Komisie a vnútroštátnych subjektov financovania by malo 
podliehať širšej rozprave v rámci Európskeho parlamentu a so všetkými príslušnými 
subjektmi.


