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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i det 
gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende 
som inletts av flera medlemsstater
(COM(2013)0500 – C7-0219/2013 – 2013/0233(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0500),

– med beaktande av artikel 294.2, artikel 185 och artikel 188 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0219/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
(A7-0000/2013),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020), 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr …/2013 av 
den … 20135, (nedan kallat 

(2) Horisont 2020 – ramprogrammet för 
forskning och innovation (2014–2020), 
som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr …/2013 av 
den … 20135, (nedan kallat

                                               
1 EUT C …
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ramprogrammet Horisont 2020) syftar till 
att få större påverkan på forskning och 
innovation genom att bidra till att stärka
partnerskap mellan offentliga aktörer, bl.a. 
genom unionens deltagande i program som 
inletts av flera medlemsstater i enlighet 
med artikel 185 i fördraget.

ramprogrammet Horisont 2020) syftar till 
att få större påverkan på forskning och 
innovation genom att utveckla närmare 
synergieffekter, öka samarbetet och 
undvika onödig överlappning med 
internationella, nationella och regionala 
forskningsprogram. Partnerskap mellan 
offentliga aktörer, bl.a. genom unionens 
deltagande i program som inletts av flera 
medlemsstater i enlighet med artikel 185 i 
fördraget, bör uppfylla dessa mål.

__________________ __________________
5 EUT … [H2020 FP] 5 EUT … [H2020 FP]

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) All forsknings- och 
innovationsverksamhet som genomförs 
inom ramen för AAL-programmet bör 
följa de allmänna principerna i 
ramprogrammet Horisont 2020, särskilt 
de om jämställdhet, öppen tillgång och 
etiska principer. De bör respektera etiska 
principer och relevant lagstiftning på 
såväl nationell som internationell nivå 
och på unionsnivå, inbegripet Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och dess tilläggsprotokoll. Man 
bör särskilt beakta 
proportionalitetsprincipen, rätten till 
integritet, rätten till skydd av 
personuppgifter, rätten till fysisk och 
mental integritet för personer, rätten till 
icke-diskriminering och behovet att 
garantera en hög skyddsnivå för 
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människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I december 2012 lämnade 
kommissionen en rapport om 
interimsutvärderingen av det gemensamma 
AAL-programmet8 till Europaparlamentet 
och rådet. Utvärderingen hade genomförts 
av en expertpanel. Expertpanelens 
övergripande slutsats var att det 
gemensamma AAL-programmet var på 
god väg att nå målen och hade nått 
anmärkningsvärda resultat samt att 
programmet borde fortsätta efter den 
pågående stödperioden. Expertpanelen 
konstaterade emellertid ett antal brister, 
framför allt att användarna skulle behöva 
delta i större utsträckning i projekten och 
att det operativa resultatet behövde 
förbättras ytterligare när det gällde tid till 
ingående av kontrakt och tid till betalning. 

(4) I december 2012 lämnade 
kommissionen en rapport om 
interimsutvärderingen av det gemensamma 
AAL-programmet till Europaparlamentet 
och rådet. Utvärderingen hade genomförts 
av en expertpanel. Expertpanelens 
övergripande slutsats var att det 
gemensamma AAL-programmet var på 
god väg att nå målen och hade nått 
anmärkningsvärda resultat samt att 
programmet borde fortsätta efter den 
pågående stödperioden. Expertpanelen 
konstaterade emellertid ett antal brister, 
framför allt att användarna skulle behöva 
delta i större utsträckning i projekten i ett 
så tidigt skede som möjligt och att det 
operativa resultatet behövde förbättras 
ytterligare när det gällde tid till ingående 
av kontrakt och tid till betalning.

__________________ __________________
8 COM(2010)0763, 16.12.2010. 8 COM(2010)0763, 16.12.2010.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Interimsutvärderingen från 2010 och 
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samrådsprocessen 2012 belyste framför 
allt att den fragmentering och 
otillräckliga samordning som präglar de 
olika finansiella instrumenten, 
bestämmelserna om stödberättigande och 
ersättningssystemen påverkar deltagandet 
och hindrar innovation. För varje 
ansökningsomgång bör de deltagande 
staterna, via AAL:s generalförsamling, 
enas om enhetliga finansieringsregler 
som bör genomföras i enlighet med 
reglerna för ramprogrammet Horisont 
2020.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I sitt meddelande Flaggskeppsinitiativ i 
Europa 2020-strategin –
Inovationsunionen10 angav kommissionen 
att den åldrande befolkningen var en av de 
samhällsutmaningar där innovativa 
genombrott kan få stor betydelse och 
stärka vår konkurrenskraft, ge de 
europeiska företagen kapacitet att bli 
ledande i utvecklingen av ny teknik, växa 
och ta på sig ett globalt ledarskap på nya 
tillväxtmarknader, förbättra de offentliga 
tjänsternas effektivitet och kvalitet och 
därmed bidra till att skapa ett stort antal 
nya kvalitetsarbetstillfällen

(6) I sitt meddelande Flaggskeppsinitiativ i 
Europa 2020-strategin –
Innovationsunionen angav kommissionen 
att den åldrande befolkningen var en av de 
samhällsutmaningar där innovativa 
genombrott kan få stor betydelse och ge de 
europeiska företagen kapacitet att bli 
ledande i utvecklingen av ny teknik, växa 
och ta på sig ett globalt ledarskap på nya 
tillväxtmarknader, förbättra de offentliga 
tjänsternas effektivitet och kvalitet och 
därmed bidra till att skapa ett stort antal 
nya kvalitetsarbetstillfällen

__________________ __________________
10 COM(2010)0546, 6.10.2010. 10 COM(2010)0546, 6.10.2010.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande (nedan kallat 
EIP AHA), som inrättats inom ramen för 
innovationsunionen, väntas IKT-lösningar 
spela en viktig roll när det gäller att uppnå 
partnerskapets mål att till 2020 öka det 
genomsnittliga antalet friska levnadsår med 
två år samt förbättra medborgarnas 
livskvalitet och vårdsystemens effektivitet i 
unionen. I dess strategiska 
genomförandeplan fastställs prioriteringar 
för att påskynda och öka innovationer som 
bidrar till ett aktivt och hälsosamt åldrande 
i hela unionen. Prioriteringarna avser 
följande tre områden: förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder, vård och botande 
samt ett självständigt liv och social 
delaktighet.

(9) Inom det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande (nedan kallat 
EIP AHA), som inrättats inom ramen för 
innovationsunionen, väntas IKT-lösningar 
spela en viktig roll när det gäller att uppnå 
partnerskapets mål att till 2020 öka det 
genomsnittliga antalet friska levnadsår med 
två år samt förbättra medborgarnas 
livskvalitet och vårdsystemens effektivitet 
och ändamålsenlighet i unionen. I dess 
strategiska genomförandeplan fastställs 
prioriteringar för att påskynda och öka 
innovationer som bidrar till ett aktivt och 
hälsosamt åldrande i hela unionen. 
Prioriteringarna avser följande tre 
områden: förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder, vård och botande 
samt ett självständigt liv och social 
delaktighet.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Eftersom IKT-system hanterar en 
stor mängd personuppgifter och 
personliga profiler och kommunicerar i 
realtid är risken för brott mot 
datasäkerheten stor, och skyddet av 
personuppgifter och den personliga 
integriteten i projekten bör utvärderas 
inom ramen för programmet för att 
garantera en hög nivå av dataskydd och 
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datasäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Unionen har åtagit sig att öka 
användningen av förnybar energi, minska 
utsläppen av växthusgaser och öka 
energieffektiviteten före 2020. 
Utvärderingen av IKT-baserade 
innovationers effekt på 
energieffektiviteten bör integreras i 
programmets verksamhet för att 
garantera energieffektiva lösningar och 
energibesparingar för såväl hälso- och 
sjukvårdssystem som för slutanvändaren.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Forsknings- och 
utvecklingsprogrammet för ett aktivt liv 
och it-stöd i boende (nedan kallat AAL-
programmet) bör bygga vidare på 
resultaten från det tidigare programmet och 
åtgärda bristerna genom att främja ökat
deltagande från användarna i projekt och 
genom att påskynda genomförandet av 
programmet.

(10) Forsknings- och 
utvecklingsprogrammet för ett aktivt liv 
och it-stöd i boende (nedan kallat AAL-
programmet) bör bygga vidare på 
resultaten från det tidigare programmet och 
åtgärda bristerna genom att garantera
aktivt deltagande från användarna i 
samtliga projekt från inledningsfasen, för 
att se till att alla lösningar som tagits fram 
är acceptabla och tillgodoser särskilda 
behov. Dessutom behövs det ett förenklat, 
konsekvent och smidigt genomförande av 
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programmet

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) AAL-programmet bör anamma en 
bred definition av innovation som bland 
annat beaktar aspekter som rör 
organisation, affärsverksamhet, teknik, 
samhälle och miljön. Det bör garantera 
en tvärvetenskaplig strategi och en 
integrering av samhällskunskap i 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Enheter från de medlemsstater som 
inte deltar och som skulle vilja engagera 
sig i AAL-verksamhet bör inte 
diskrimineras vad gäller tillgången till 
Horisont 2020-medlen inom ramen för 
detta program. Dessa enheter bör ha rätt 
att delta i ansökningsomgångar, förutsatt 
att de kan garantera sin egen 
medfinansiering.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I linje med målen i förordning (EU) nr 
…/2013[H2020 FP], bör alla 
medlemsstater och alla länder som är 
associerade med ramprogrammet 
Horisont 2020 ha rätt att delta i AAL-
programmet.

(12) I linje med målen i förordning (EU) nr 
…/2013[H2020 FP], bör alla 
medlemsstater och alla länder som är 
associerade med ramprogrammet 
Horisont 2020 ha rätt att när som helst
delta i AAL-programmet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Deltagande i indirekta åtgärder som 
finansieras genom AAL-programmet 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr … /2013 av 
den … 2013 om reglerna för deltagande 
och spridning i Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)15. På grund av 
AAL-programmets särskilda operativa 
behov är det dock nödvändigt att 
föreskriva undantag från den 
förordningen i enlighet med artikel 1.3 i 
samma förordning.

(18) Deltagande i indirekta åtgärder som 
finansieras genom AAL-programmet 
omfattas av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr … /2013 av 
den … 2013 om reglerna för deltagande 
och spridning i Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)15. För varje 
ansökningsomgång bör enhetliga 
finansieringsnivåer fastställas.

__________________ __________________
15 EUT … [H2020 RfP]. 15 EUT … [H2020 RfP].

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Särskilda undantag från förordning 
(EU) nr … /2013 [reglerna för deltagande 
i Horisont 2020] är nödvändiga eftersom 
AAL-programmet ska vara ett 
marknadsnära innovationsprogram, i vilket 
många olika nationella finansieringskanaler 
samordnas (t.ex. program för finansiering 
av forskningsinnovation, hälso- och 
sjukvård och industri). Dessa nationella 
program har genom sin natur olika regler 
för deltagande och kan inte förväntas
överensstämma helt och hållet med 
förordning (EU) nr … /2013 [reglerna för 
deltagande i Horisont 2020]. AAL-
programmet riktar sig dessutom till små 
och medelstora företag och 
användarorganisationer som vanligtvis inte 
deltar i unionens forsknings- och 
innovationsverksamhet. För att underlätta 
deltagande av dessa företag och 
organisationer bidrar unionen ekonomiskt i 
enlighet med de välkända bestämmelserna
i deras nationella stödprogram, och EU-
stödet ges i form av ett enda bidrag 
kombinerat med motsvarande nationella 
stöd.

(19) AAL-programmet ska vara ett 
marknadsnära innovationsprogram, i vilket 
många olika nationella finansieringskanaler 
samordnas (t.ex. program för finansiering 
av forskningsinnovation, hälso- och 
sjukvård och industri). Även om nationella 
program genom sin natur har olika regler 
för deltagande bör deltagande inom ramen 
för detta program överensstämma med 
förordning (EU) nr …  /2013 [reglerna för 
deltagande i Horisont 2020]. AAL-
programmet riktar sig dessutom till små 
och medelstora företag och 
användarorganisationer som vanligtvis inte 
deltar i unionens forsknings- och 
innovationsverksamhet. För att underlätta 
deltagande av dessa företag och 
organisationer kan unionen bidra 
ekonomiskt via nationella 
finansieringsorgan, och EU-stödet kan ges 
i form av ett enda bidrag kombinerat med 
motsvarande nationella stöd.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Kommissionen bör genomföra en 
interimsutvärdering, där man särskilt 
bedömer kvaliteten och 

(21) Kommissionen bör genomföra dels en 
extern interimsutvärdering, där man 
särskilt bedömer kvaliteten och 
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ändamålsenligheten i AAL-programmet 
och framstegen mot de fastställda målen 
samt en slutlig utvärdering, och utarbeta en 
rapport om dessa utvärderingar.

ändamålsenligheten i AAL-programmet 
och framstegen mot de fastställda målen 
samt initiativets allmänna bidrag till en 
ökad samordning och interoperabilitet i 
nationella forskningsprogram och 
innovationsverksamhet, dels en slutlig 
extern utvärdering, och utarbeta en rapport 
om dessa utvärderingar.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Genom AAL-programmet bör man se 
till att effektivt främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män och följa etiska principer 
i enlighet med ramprogrammet 
Horisont 2020.

(23) Genom AAL-programmet bör man se 
till att effektivt främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män och följa de etiska 
principer som fastställs i ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Andra medlemsstater eller andra länder 
som är associerade med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), som inrättats 
genom förordning (EU) nr …/2013 …,
(nedan kallat ramprogrammet 
Horisont 2020) får delta i AAL-
programmet förutsatt att de uppfyller de 
kriterier som anges i artikel 3.1 c i detta 
beslut. De medlemsstater och associerade 
länder som uppfyller villkoret i 

2. Andra medlemsstater eller andra länder 
som är associerade med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), som inrättats 
genom förordning (EU) nr …/2013 …, 
(nedan kallat ramprogrammet 
Horisont 2020) får när som helst delta i 
AAL-programmet förutsatt att de uppfyller 
de kriterier som anges i artikel 3.1 c i detta 
beslut. De medlemsstater och associerade 
länder som uppfyller villkoret i 
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artikel 3.1 c ska betraktas som deltagande 
stater vid tillämpningen av detta beslut.

artikel 3.1 c ska betraktas som deltagande 
stater vid tillämpningen av detta beslut.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Enheter från andra länder som är 
associerade med ramprogrammet 
Horisont 2020 får när som helst delta i 
AAL-programmets indirekta åtgärder 
förutsatt att de står för sin egen 
medfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artikel 16.1 i 
förordning (EU) nr …/2013 [reglerna för 
deltagande och spridning i Horisont 2020] 
ska bidragsavtalen med deltagarna 
undertecknas av det utsedda nationella 
programförvaltningskontoret.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från artiklarna 19[.1, 
19.5–19.7] och artiklarna 22–29 i 
förordning (EU) nr …/2013 [reglerna för 
deltagande och spridning i Horisont 2020] 
ska finansieringsreglerna för de utsedda
nationella programmen tillämpas på 
bidrag som förvaltas av de utsedda 
nationella programförvaltningskontoren.

4. Harmoniserade finansieringsregler ska
tillämpas på bidrag. 

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från artiklarna 38–46 
i förordning (EU) nr …/2013 [reglerna för 
deltagande och spridning i Horisont 2020] 
ska de utsedda nationella programmens 
regler för resultat och rätt till tillgång till 
bakgrund och resultat tillämpas.

5. Artiklarna 38–46 i förordning (EU) nr 
…/2013 [reglerna för deltagande och 
spridning i Horisont 2020] om rätt till 
tillgång bakgrund och resultat ska
tillämpas, inklusive krav på öppen tillgång 
till vetenskapliga publikationer, som 
måste garanteras inom ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
interimsutvärdering av AAL-programmet. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
den utvärderingen, och i rapporten ta upp 

1. Senast den 31 juli 2017 ska 
kommissionen genomföra en extern
interimsutvärdering av AAL-programmet. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
utvärderingen som innehåller slutsatser om 
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sina slutsatser av utvärderingen och sina 
iakttagelser. Kommissionen ska överlämna 
rapporten till Europaparlamentet och rådet 
senast den 30 juni 2018.

den externa utvärderingen samt 
kommissionens iakttagelser. 
Kommissionen ska överlämna rapporten 
till Europaparlamentet och rådet senast den 
31 december 2017.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Då unionens deltagande i AAL-
programmet avslutas, dock senast 
den 31 december 2022, ska kommissionen 
genomföra en slutlig utvärdering av AAL-
programmet. Kommissionen ska utarbeta 
en rapport om den utvärderingen och i 
rapporten redovisa resultaten av 
utvärderingen. Kommissionen ska 
överlämna rapporten till 
Europaparlamentet och rådet.

2. Då unionens deltagande i AAL-
programmet avslutas, dock senast 
den 31 december 2022, ska kommissionen 
genomföra en slutlig extern utvärdering av 
AAL-programmet. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om den externa
utvärderingen och i rapporten redovisa 
resultaten av utvärderingen. Kommissionen 
ska överlämna rapporten till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Översyn

På grundval av den externa 
interimsutvärderingen ska kommissionen 
senast den 31 juni 2018 om lämpligt lägga 
fram ett förslag till översyn av det 
nuvarande programmet, inklusive 
nödvändiga ändringar för att uppfylla 
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målen i programmet.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1 – led 1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1. Att påskynda utvecklingen av 
innovativa IKT-baserade produkter och 
tjänster för aktivt och hälsosamt åldrande i 
hemmiljö, i samhället och i arbetslivet, för 
att på så sätt förbättra äldre personers
livskvalitet, självständighet, deltagande i 
samhällslivet, kompetens eller 
anställbarhet och göra att hälso- och 
sjukvård och omsorg tillhandahålls på ett 
effektivare och mer ändamålsenligt sätt.

1.1. Att påskynda utvecklingen av 
innovativa IKT-baserade produkter och 
tjänster för aktivt och hälsosamt åldrande 
och för personer med 
funktionsnedsättning i hemmiljö, i 
samhället och i arbetslivet, för att förbättra 
deras livskvalitet, sociala välbefinnande 
och delaktighet, självständighet, 
deltagande i samhällslivet, äldre personers
kompetens eller anställbarhet och göra så 
att hälso- och sjukvård och omsorg 
tillhandahålls på ett effektivare och mer 
relevant och ändamålsenligt sätt. Samtliga 
IKT-produkter och tjänster som ges stöd 
ska ha ett inbyggt integritetsskydd för att 
garantera högsta möjliga skydd av 
personuppgifter och den personliga 
integriteten.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1 – led 1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2. Att på unionsnivå upprätthålla och 
vidareutveckla en kritisk massa av 
tillämpad forskning, utveckling och 
innovation inom områdena IKT-baserade 
produkter och tjänster för aktivt och 

1.2. Att på unionsnivå upprätthålla och 
vidareutveckla en kritisk massa av 
tillämpad forskning, utveckling och 
innovation inom områdena IKT-baserade 
produkter och tjänster för aktivt och 
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hälsosamt åldrande. hälsosamt åldrande och för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1 – led 1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3. Att utveckla kostnadseffektiva 
lösningar, bl.a. fastställa relevanta 
standarder för interoperabilitet, och 
underlätta för lokalisering och anpassning 
av gemensamma lösningar som är 
kompatibla med de varierande sociala 
preferenserna och regleringsaspekterna på 
nationell och regional nivå, som 
respekterar äldre personers personliga 
integritet och värdighet samt främjar 
tillgång till tjänster på landsbygden och i 
avlägsna områden i förekommande fall 
eller gynnar andra grupper, t.ex. personer 
med funktionsnedsättning.

1.3. Att utveckla kostnadseffektiva och 
energieffektiva lösningar, bl.a. fastställa 
relevanta standarder för interoperabilitet, 
och underlätta för lokalisering och 
anpassning av gemensamma lösningar som 
är kompatibla med de varierande sociala 
preferenserna, de socio-ekonomiska 
faktorerna (bl.a. energifattigdom, social 
delaktighet), jämställdhetsaspekterna och 
regleringsaspekterna på nationell och 
regional nivå, som respekterar äldre 
personers personliga integritet och 
värdighet samt främjar tillgång till tjänster 
på landsbygden och i avlägsna områden i 
förekommande fall eller gynnar andra 
grupper, t.ex. personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 1 – led 1.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3a. Att bidra till uppnåendet av de 
energi- och klimatpolitiska målen genom 
att främja lösningar som förbättrar 
energieffektiviteten, även från 
slutanvändarens perspektiv.
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Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AAL-programmet ska skapa en 
omgivning som är gynnsam för små och 
medelstora företags deltagande. AAL-
programmet ska vara inriktat på 
marknadsnära, tillämpad forskning och 
innovation.

2. AAL-programmet ska skapa en 
omgivning som är gynnsam för små och 
medelstora företags deltagande. AAL-
programmet ska vara inriktat på 
marknadsnära, tillämpad forskning och 
innovation. Minst ett litet eller medelstort 
företag ska ingå i ett konsortium som får 
bidrag inom ramen för de årliga 
ansökningsomgångarna.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. AAL programmet ska vara inriktat på 
marknadsnära, tillämpad forskning och 
innovation. Det ska vara ett komplement 
till den relaterade långsiktiga forskning och 
storskaliga innovationsverksamhet som 
planeras inom ramprogrammet Horisont 
2020 och andra europeiska och nationella 
initiativ. Det ska även bidra till 
genomförandet av det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande.

3. AAL programmet ska vara inriktat på 
marknadsnära, tillämpad forskning och 
innovation. Det ska vara ett komplement 
till den relaterade långsiktiga forskning och 
innovationsverksamhet som planeras inom 
ramprogrammet Horisont 2020 och som på 
lämpligt sätt samordnas med andra 
europeiska och nationella initiativ, såsom 
initiativ för gemensam programplanering 
och verksamhet som bedrivs inom såväl 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik som inom EIT:s kunskaps- och 
innovationsgrupper. Det ska även bidra till 
genomförandet av det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande.
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Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Bilaga II – del I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genomförandet av AAL-programmet 
ska främst stödja marknadsinriktade 
forsknings- och innovationsprojekt för 
aktivt och hälsosamt åldrande, som ska 
visa kapacitet att tillämpa projektresultaten 
i praktiken inom en realistisk tidsram. 
Finansiering av indirekta åtgärder inom 
AAL-programmet ska huvudsakligen ske i 
form av bidrag. Den kan ske i andra 
former, såsom priser, förkommersiell 
upphandling och offentlig upphandling av 
innovativa lösningar.

1. Genomförandet av AAL-programmet 
ska främst stödja marknadsinriktade 
forsknings- och innovationsprojekt för 
aktivt och hälsosamt åldrande, som ska 
visa kapacitet att tillämpa projektresultaten 
i praktiken inom en realistisk tidsram. 
Finansiering av indirekta åtgärder inom 
AAL-programmet ska huvudsakligen ske i 
form av bidrag. Den kan ske i andra 
former, såsom priser, förkommersiell 
upphandling och offentlig upphandling av 
innovativa lösningar, liksom tillgång till 
finansiella instrument.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Bilaga II – del I – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dessutom kan stöd ges till åtgärder för 
förmedling eller för att främja programmet, 
öka medvetenheten om befintliga 
möjligheter, främja spridning av innovativa 
lösningar och skapa kontakt mellan 
organisationer och investerare på tillgångs-
och efterfrågesidan.

2. Dessutom kan stöd ges till åtgärder för 
förmedling eller för att främja programmet, 
öka medvetenheten om befintliga 
möjligheter, främja spridning av innovativa 
lösningar som skapar kontakt mellan 
organisationer och investerare på tillgångs-
och efterfrågesidan.

Or. en
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Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Bilaga II – del I – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Åtgärder i syfte att höja kvaliteten på 
förslag, genomförbarhetsstudier och 
workshoppar kan också stödjas. Samarbete 
med EU-regioner kan planeras för att få 
fler aktörer att delta i AAL-programmet.

3. Åtgärder i syfte att höja kvaliteten på 
förslag, genomförbarhetsstudier och 
workshoppar kan också stödjas. Samarbete 
med EU-regioner, oavsett om dessa tillhör 
deltagande länder eller inte, kan planeras 
för att få fler aktörer att delta i AAL-
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Bilaga II – del I – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Åtgärder som syftar till att bedöma 
och förbättra energieffektiviteten i 
förslagen ska stödjas, exempelvis stöd till 
beräkningen av IKT-baserade produkters, 
nätverks och tjänsters miljöavtryck, även 
från slutanvändarens perspektiv.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AAL-programmet ska genomföras på 
grundval av årliga arbetsplaner som 
identifierar ämnena för
ansökningsomgångar.

1. AAL-programmet ska genomföras på 
grundval av årliga arbetsplaner som 
identifierar utmaningar och prioriteringar 
samt vilken typ av instrument som 
används (ansökningsomgångar eller andra 
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former av stöd såsom priser, 
förkommersiell upphandling och 
upphandling av innovativa lösningar).

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genomförandet av AAL-programmet 
ska innefatta samråd med berörda aktörer 
(t.ex. beslutsfattare från offentliga 
myndigheter, användarnas företrädare, 
tillhandahållare av tjänster och försäkringar 
i den privata sektorn, industrin, små och 
medelstora företag) om vilka prioriteringar 
som behövs inom tillämpad forskning och 
innovation.

3. Genomförandet av AAL-programmet 
ska innefatta samråd om de årliga 
arbetsprogrammen med berörda aktörer 
(t.ex. beslutsfattare från offentliga 
myndigheter, användarnas företrädare, 
tillhandahållare av tjänster och försäkringar 
i den privata sektorn, industrin, små och 
medelstora företag) om vilka prioriteringar 
som behöver göras inom tillämpad 
forskning och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genomförandet av AAL-programmet 
ska anamma en bred definition av 
innovation som bland annat beaktar 
aspekter som rör organisation, 
affärsverksamhet, teknik, samhälle och 
miljön. Det ska garantera en 
tvärvetenskaplig strategi och en 
integrering av samhällskunskap i 
programmet.

Or. en
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Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Genomförandet av AAL-programmet 
ska bidra till unionens energi- och 
klimatpolitiska mål genom att främja 
energieffektivitet och uppmärksamma 
behovet av att åtgärda energifattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vederbörlig hänsyn ska tas till 
eventuella frågor som rör jämställdhet 
mellan kvinnor och män, etik och personlig 
integritet i överensstämmelse med 
internationella riktlinjer.

5. Vederbörlig hänsyn ska tas till 
eventuella frågor som rör jämställdhet 
mellan kvinnor och män, etik och personlig 
integritet i överensstämmelse med 
principerna och reglerna i 
ramprogrammet Horisont 2020, med 
relevant lagstiftning på såväl EU-nivå 
som nationell nivå och med internationella 
riktlinjer. Genomförandet av AAL-
programmet ska framför allt följa etiska 
principer och relevant lagstiftning på 
såväl nationell som internationell nivå 
och unionsnivå, inbegripet Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och dess tilläggsprotokoll. Man 
ska särskilt beakta 
proportionalitetsprincipen, rätten till 
integritet, rätten till skydd av 
personuppgifter, rätten till fysisk och 
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mental integritet för personer, rätten till 
icke-diskriminering och behovet att 
garantera en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Varje deltagande stat ska underlätta
deltagande av organisationer som 
företräder efterfrågesidans aktörer.

7. Varje deltagande stat ska garantera 
deltagande av organisationer som 
företräder efterfrågesidans aktörer, vilka i 
ett så tidigt skede som möjligt ska 
involveras i alla forsknings- och 
innovationsprojekt som finansieras 
genom AAL-programmet.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till beslut
Bilaga II – del II – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Rättsliga och ekonomiska frågor som 
rör deltagare i projekt som valts ut för 
finansiering ska handläggas av det 
utsedda nationella 
programförvaltningskontoret. Nationella 
förvaltningsregler och 
förvaltningsprinciper ska tillämpas.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 42

Förslag till beslut
Bilaga III – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. AALA ska styras av 
generalförsamlingen. Generalförsamlingen 
ska vara det beslutsfattande organet för 
AAL-programmet. Den ska utse styrelsens 
ledamöter och kontrollera genomförandet 
av AAL-programmet, vilket även omfattar 
godkännande av årliga arbetsplaner, 
tilldelning av nationella medel till projekt 
och handläggning av ansökningar om nya 
medlemskap. Den ska arbeta enligt 
principen ett land – en röst. Beslut ska 
fattas med enkel majoritet, utom i samband 
med beslut om efterträdare, anslutning
eller uteslutning av medlemmar eller 
upplösande av AALA, som kan omfattas 
av särskilda rösträttsregler som anges i 
AALA:s stadgar.

4. AALA ska styras av 
generalförsamlingen. Generalförsamlingen 
ska vara det beslutsfattande organet för 
AAL-programmet. Den ska utse styrelsens 
ledamöter och kontrollera genomförandet 
av AAL-programmet, vilket även omfattar 
godkännande av årliga arbetsplaner, 
tilldelning av nationella medel till projekt 
och handläggning av ansökningar om nya 
medlemskap. Den ska arbeta enligt 
principen ett land – en röst. Beslut ska 
fattas med enkel majoritet, utom i samband 
med beslut om efterträdare, eller 
uteslutning av medlemmar eller 
upplösande av AALA, som kan omfattas 
av särskilda rösträttsregler som anges i 
AALA:s stadgar.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till beslut
Bilaga III – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Ett rådgivande organ med företrädare 
från näringslivet, användare och andra 
berörda aktörer, varvid en balans 
eftersträvas mellan olika generationer och 
kön, ska ge rekommendationer om vilka 
prioriteringar och teman som bör ingå i 
ansökningsomgångarna och i övriga 
åtgärder inom AAL-programmet.

8. Ett rådgivande organ med företrädare 
från näringslivet, användare och andra 
berörda aktörer, varvid en balans 
eftersträvas mellan olika 
organisationstyper, generationer och kön, 
ska höras minst en gång om året inför 
antagandet av det årliga 
arbetsprogrammet och ge 
rekommendationer om vilka prioriteringar 
och teman som bör ingå i 
ansökningsomgångarna och i övriga 
åtgärder inom AAL-programmet.
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Or. en
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MOTIVERING

Inledning

Antalet personer mellan 65 och 80 år förväntas stiga med 40 % mellan 2010 och 2030, vilket 
gör att det är viktigt och angeläget för Europa att för 2000-talet hitta lösningar för ett aktivt 
och hälsosamt åldrande och för befolkningsutvecklingen. Dessutom erbjuder den ”grå” 
ekonomin också en möjlighet att utveckla innovativa tjänster och produkter som motsvarar de 
sociala behoven och främjar ekonomisk utveckling och nya företagsmodeller.

Många initiativ har varit framgångsrika i det europeiska området för forskningsverksamhet 
när det gäller att anta den utmaning som ”aktivt och hälsosamt åldrande” innebär, inklusive ett 
europeiskt innovationspartnerskap och det framtida inrättandet av EIT:s kunskaps- och 
innovationsgrupper. Föredraganden anser att stöd genom programmet för ett aktivt liv och it-
stöd i boende är motiverat och kompletterar dessa initiativ, och föredraganden välkomnar 
anpassningen av det andra AAL-programmet till det europeiska innovationspartnerskapets 
mål. 

Interimsutvärderingen från 2010 och den samrådsprocess som genomfördes inför den 
konsekvensbedömning som åtföljde lagstiftningsförslaget har dock identifierat problem och 
brister på vilka kommissionens nuvarande förslag endast delvis erbjuder lösningar. 
Föredraganden föreslår därför en rad ändringar för att dessa problem ska beaktas och för att 
stärka programmets mål i förhållande till de mer övergripande politiska målen samt förbättra 
genomförandet och anpassningen till tillämpningsområdet för ramprogrammet Horisont 2020.

Garantera slutanvändarnas deltagande från ett tidigt skede och främja social innovation

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan spela en viktig roll för att förbättra de 
äldres livskvalitet och yrkesliv och för att göra vården mer kostnadseffektiv. Enligt både den 
externa interimsutvärderingen och konsekvensbedömningen är det största hindret för 
innovation inom IKT och åldrande att slutanvändarna inte i tillräcklig utsträckning deltar i 
utvecklingsfasen. Särskilt i hälso- och sjukvårdssektorn är deltagande i ett mycket tidigt skede 
i innovationsprocessen avgörande för att utveckla lösningar som de verkliga stödmottagarna 
accepterar och behöver.

Föredraganden är därför positiv till att behovet att förbättra deltagandet bland slutanvändarna 
i programmet lyfts fram och förslår att deltagandet från start görs till ett formellt krav för alla 
projekt. Programmet bör dessutom välja en bred definition av innovation som bland annat 
beaktar aspekter som rör organisation, affärsverksamhet, teknik, samhälle och miljön. Det ska 
garantera en tvärvetenskaplig strategi och en integrering av samhällskunskap i programmet så 
att inte bara de kostnadseffektiva aspekterna förbättras, utan så att också andra socio-
ekonomiska faktorer såsom social delaktighet, välbefinnande och hållbarhet inkluderas.

Stöd till energieffektiva lösningar, även för den slutliga stödmottagaren

IKT-baserade lösningar kan erbjuda mer energieffektivitet i systemet för hälso- och sjukvård 
samt social omsorg genom att eventuellt minska behovet av till exempel transport. Teknikerna 
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för it-stöd i hemmet har dock fördubblats och kan, om dessa inte utvärderas på rätt sätt, leda 
till att kostnaderna läggs på slutanvändarnas energiräkning. Detta skulle drabba människor 
som riskerar energifattigdom eller som inte har tillgång till moderna energitjänster.

Vid utvecklingen av lösningar bör dessa aspekter beaktas. Åtgärder som syftar till att bedöma 
och förbättra energieffektiviteten i förslagen bör stödjas, t.ex. stöd till beräkningen av IKT-
baserade produkters, nätverks och tjänsters miljöavtryck, även från slutanvändarens 
perspektiv.

Bemöta behoven hos personer med funktionsnedsättning

I det särskilda programmet för Horisont 2020, inom ramen för utmaningen ”1.4.1. aktivt 
åldrande, självständigt boende och stöd i hemmet”, anges de prioriterade verksamheter som 
bör beaktas på området. Personer med funktionsnedsättning anges tydligt som en målgrupp 
tillsammans med de äldre, även om det inte riktigt framgår i det nuvarande AAL-förslaget. 
Föredraganden föreslår att en bättre anpassning till dessa politiska prioriteringar ska 
säkerställas.

Garantera att etiska principer följs, särskilt kraven på uppgiftsskydd och skydd av den 
personliga integriteten

AAL-programmets verksamhet finansieras genom programmet Horisont 2020 och måste 
därför respektera dess allmänna principer och krav fullt ut. De ska i synnerhet följa etiska 
principer och relevant lagstiftning på såväl nationell som internationell nivå och unionsnivå, 
inbegripet Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och 
dess tilläggsprotokoll. 

Enligt vad som anges i ramprogrammet Horisont 2020 ska särskild hänsyn tas till 
proportionalitetsprincipen, rätten till integritet, rätten till skydd av personuppgifter, rätten till 
fysisk och mental integritet för personer, rätten till icke-diskriminering och behovet att 
garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa. Dessa krav är särskilt relevanta för detta 
program där IKT-teknik och personlig vård kombineras.

IKT-lösningar använder många personuppgifter och personliga profiler, däribland 
kommunikation i realtid, och är därför förknippade med en stor risk för databrott, 
säkerhetsöverträdelser och problem med den personliga integriteten. Skyddet av 
personuppgifter och den personliga integriteten i projekten bör utvärderas inom ramen för
programmet för att garantera en hög nivå av dataskydd och datasäkerhet, och programmet bör 
kräva ett inbyggt integritetsskydd i de projekt som finansieras.

Förenkling och ytterligare bidrag till grundandet av det europeiska området för 
forskningsverksamhet 

Initiativ i enlighet med artikel 185 är ett av de instrument i det europeiska området för 
forskningsverksamhet som inrättades för att åstadkomma en successiv integrering av 
nationella stödsystem på europeisk nivå. AAL-programmet är ett bra exempel på denna 
process eftersom det har lett till att man framgångsrikt utarbetat ett gemensamt årligt program 
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på europeisk nivå med ansökningsomgångar som utvecklats tillsammans med deltagande 
stater.

Interimsutvärderingen från 2010 och samrådsprocessen har dock klart och tydligt konstaterat 
att fragmentering och otillräcklig samordning av de olika finansiella instrumenten, 
bestämmelserna om stödberättigande och ersättningssystemen hindrar innovation. De 
svårigheter som beror på ländernas olika finansiella och nationella bestämmelser om 
stödberättigande vid genomförandet av programmet påverkar deltagandet. Det faktum att 
nationella betalningsplaner inte har anpassats till projektens tidsscheman skapar 
likviditetsproblem. Den sammansatta styrningsstrukturen gör att tiden fram till kontraktet blir 
lång och skapar administrativa krav på både deltagarna och de nationella 
finansieringsorganen. 

Föredraganden beklagar de föga konkreta förslag som kommissionen har lagt fram för att 
åtgärda dessa problem och säkerställa att integrationen i det europeiska området för 
forskningsverksamhet genom detta instrument är en fortsatt pågående process.

Föredraganden föreslår därför att man eftersträvar lösningar som ger mer enhetliga och 
förenklade regler, där reglerna för deltagande i AAL-programmet anpassas så mycket som 
möjligt till reglerna i Horisont 2020. 

Framför allt bör reglerna för spridning och utnyttjande av resultat anpassas så att samtliga 
deltagare har samma rättssäkerhet, rättigheter och skyldigheter. Enhetliga ersättningsregler 
bör också införas för varje ansökningsomgång för att förenkla och påskynda den 
administrativa processen. 

Det exakta upplägget för genomförandet av programmet inom ramen för ett mer enhetligt och 
förenklat ramverk, inklusive AALA:s, kommissionens och de nationella 
finansieringsorganens roll, bör föregås av en bred diskussion i Europaparlamentet med alla 
berörda aktörer.


