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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 30 maj 2018 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), som slår ihop tillämpningsområdet och resurserna för 
följande fonder och program: Europeiska socialfonden och sysselsättningsinitiativet för unga, 
fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, Europeiska unionens program 
för sysselsättning och social innovation samt folkhälsoprogrammet. Det tidigare 
folkhälsoprogrammet ingår därmed i ESF+ och dess hälsodel.

Föredraganden ställer sig bakom tanken på att stärka unionens sociala dimension genom en 
flexibel mekanism och behovet av att ytterligare förenkla fondprogramplaneringen för att 
minska onödig byråkrati och eftersträva effektivitet i medborgarnas intresse. Dock får detta 
inte gå ut över EU:s förmåga att bättre leva upp till människors förväntningar och skydda och 
förbättra deras hälsa. Därför sätter föredraganden en rad frågetecken kring ESF+-förslaget 
i nuvarande form.

För det första anser föredraganden att det i dessa oroliga tider av brexit och en illavarslande 
ökning av EU-skepsisen utan tvekan är till förfång för medlemsstaternas medborgare att hälsa 
tas bort som ett separat och centralt program, då aktuella Eurobarometerundersökningar visar 
att det finns ett överväldigande folkligt stöd för att EU ska göra mer på just hälsoområdet. 
Vidare hade föredraganden hellre sett att hälsodelen utgick ur ESF+ och att 
folkhälsoprogrammet återinfördes som ett separat program i nästa fleråriga budgetram. 

Tidigare program för unionsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008) och hälsoområdet 
(2008–2013 och 2014–2020) har fått positiva omdömen eftersom de har lett till viktig 
utveckling och stora förbättringar på ett antal områden. Alltsedan starten har dessa program 
gett rejält med EU-mervärde åt åtgärder med begränsade resurser. De har gett en skjuts åt 
samarbetet mellan medlemsstater med gemensamma åtgärder och kunskapsdelning och har 
format EU:s strategi för att få till stånd efterlängtade förbättringar av hälsan och vården 
i medlemsstaterna. Föredraganden framhåller att det redan vid halvtidsutvärderingen av det 
tredje folkhälsoprogrammet finns betydande framsteg att peka på, som exempelvis inrättande 
av 24 europeiska referensnätverk, stöd till ökad kapacitetsuppbyggnad för att reagera på 
utbrott, stöd till åtgärder för att tillgodose migranters och flyktingars hälsobehov, utbyte av 
god praxis inom känsliga områden som cancerscreening, minskning av alkoholkonsumtionen, 
hiv/aids och förebyggande av tuberkulos, men även förstärkt stöd till 
EU:s hälsoskyddslagstiftning om läkemedel och medicintekniska produkter, verksamhet inom 
nätverket för e-hälsa och utvärdering av medicinsk teknik.

Föredraganden anser därför att ett separat, robust och ambitiöst folkhälsoprogram skulle ha 
kapaciteten att möta framtidens oroväckande realiteter och hälsohot, såsom antimikrobiell 
resistens, gränsöverskridande hot och kroniska sjukdomar, men även att klara utmaningar som 
en åldrande befolkning och förebyggande av sjukdomar, främja en hälsosam livsstil och 
förbereda våra hälso- och sjukvårdssystem på ny teknik.

För det andra anser föredraganden att de betydande budgetnedskärningarna för hälsodelen är 
oacceptabla. Finansieringsramen för folkhälsoprogrammet 2014–2020 ligger på 
458 miljoner euro i löpande priser, men nu vill kommissionen se en minskning till 
413 miljoner euro i löpande priser. Budgeten för unionens insatser på hälsoområdet i nästa 
fleråriga budgetram bör höjas till minst samma nivå som i den nuvarande budgetramen.
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Till sist menar föredraganden att ett antal förtydliganden är på sin plats beträffande förslagets 
innehåll. Exempelvis bör det betonas att tillgång till högkvalitativa, hållbara och prisvärda 
vårdtjänster ska vara patientcentrerade och att unionens insatser på hälsoområdet bland annat 
ska ha som mål att främja sjukdomsförebyggande åtgärder, tidiga diagnoser och 
hälsofrämjande åtgärder genom hela livet. Sist men inte minst föreslår föredraganden följande 
tillägg till de operativa målen: väl utformade folkhälsoinsatser för att minska bördan och 
effekten av infektioner, investeringar i tidig diagnostisering och screening och stöd till 
inrättande av en styrgrupp för hälsofrågor för att genomföra åtgärderna i hälsodelen.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den 17 november 2017 
proklamerade Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter som svar på de 
sociala utmaningarna i Europa. Pelarens 
tjugo principer är indelade i tre kategorier: 
lika möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social skydd och social inkludering. 
De tjugo principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter bör ligga till 
grund för åtgärder inom ramen för 
Europeiska socialfonden+ (nedan kallad 
ESF+). För att bidra till genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter bör ESF+ stödja investeringar i 
människor och system på politikområdena 
sysselsättning, utbildning och social 
inkludering, vilket bidrar till ekonomisk, 
territoriell och social sammanhållning i 
enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget.

(1) Den 17 november 2017 
proklamerade Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter som svar på de 
sociala utmaningarna i Europa. Pelarens 
tjugo principer är indelade i tre kategorier: 
lika möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social skydd och social inkludering. 
De tjugo principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter bör ligga till 
grund för åtgärder inom ramen för 
Europeiska socialfonden+ (nedan kallad 
ESF+). För att bidra till genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter bör ESF+ stödja investeringar i 
människor och system på politikområdena 
sysselsättning, offentliga tjänster,
utbildning, hälso- och sjukvård och social 
inkludering, vilket bidrar till ekonomisk, 
territoriell och social sammanhållning i 
enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Rådet [...] antog de reviderade 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, så att texten 
anpassades till principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, i syfte att 
förbättra EU:s konkurrenskraft och att göra 

(3) Rådet [...] antog de reviderade 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, så att texten 
anpassades till principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, i syfte att 
förbättra EU:s konkurrenskraft och att göra 
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EU till en bättre plats för att investera, 
skapa arbetstillfällen och främja social 
sammanhållning. För att säkerställa att 
ESF+ anpassas helt och hållet till målen för 
dessa riktlinjer, särskilt i fråga om 
sysselsättning, utbildning, vidareutbildning 
och kampen mot social utestängning, 
fattigdom och diskriminering, bör ESF+ 
stödja medlemsstaterna med beaktande av 
de relevanta integrerade riktlinjer och 
relevanta landsspecifika rekommendationer 
som antagits i enlighet med artiklarna 
121.2 och 148.4 i EUF-fördraget samt, i 
tillämpliga fall på nationell nivå, de 
nationella reformprogram som underbyggs 
av nationella strategier. ESF+ bör också 
bidra till relevanta aspekter av 
genomförandet av unionens viktigaste 
initiativ och verksamheter, särskilt 
kompetensagendan för Europa och det 
europeiska området för utbildning, 
relevanta rekommendationer från rådet och 
andra initiativ, såsom ungdomsgarantin, 
kompetenshöjningsvägar och 
långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden.

EU till en bättre plats för att investera, 
skapa arbetstillfällen och främja social 
sammanhållning. För att säkerställa att 
ESF+ anpassas helt och hållet till målen för 
dessa riktlinjer, särskilt i fråga om 
sysselsättning, förbättrade offentliga 
tjänster inom hälso- och sjukvård och 
andra sektorer, utbildning, 
vidareutbildning och kampen mot social 
utestängning, fattigdom och 
diskriminering, bör ESF+ stödja 
medlemsstaterna med beaktande av de 
relevanta integrerade riktlinjer och 
relevanta landsspecifika rekommendationer 
som antagits i enlighet med artiklarna 
121.2 och 148.4 i EUF-fördraget samt, i 
tillämpliga fall på nationell nivå, de 
nationella reformprogram som underbyggs 
av nationella strategier. ESF+ bör också 
bidra till relevanta aspekter av 
genomförandet av unionens viktigaste 
initiativ och verksamheter, särskilt 
kompetensagendan för Europa och det 
europeiska området för utbildning, 
relevanta rekommendationer från rådet och 
andra initiativ, såsom ungdomsgarantin, 
kompetenshöjningsvägar och 
långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionen står inför strukturella 
utmaningar som hänger samman med 
globaliseringen av ekonomin, hanteringen 
av migrationsströmmar och det ökade 
säkerhetshotet, omställningen till ren 
energi, den tekniska utvecklingen och den 
allt äldre arbetsstyrkan och den växande 
bristen på kompetens och arbetskraft inom 
vissa sektorer och regioner, något som 
särskilt små och medelstora företag har fått 
erfara. Med tanke på förändringarna i 

(5) Unionen står inför strukturella 
utmaningar som hänger samman med 
globaliseringen av ekonomin, hanteringen 
av migrationsströmmar och det ökade 
säkerhetshotet, omställningen till ren 
energi, den tekniska utvecklingen och den 
allt äldre arbetsstyrkan och den växande 
bristen på kompetens och arbetskraft inom 
vissa sektorer och regioner, något som 
särskilt små och medelstora företag har fått 
erfara. Med tanke på förändringarna i 
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arbetslivet bör unionen vara beredd att 
hantera nuvarande och framtida 
utmaningar genom att investera i relevant 
kompetens, se till att tillväxten gynnar alla 
och förbättra sysselsättnings- och 
socialpolitiken, inbegripet när det gäller 
arbetskraftens rörlighet.

arbetslivet bör unionen vara beredd att 
hantera nuvarande och framtida 
utmaningar genom att investera i relevant 
kompetens, se till att tillväxten gynnar alla,
förbättra sysselsättnings- och 
socialpolitiken, inbegripet när det gäller 
arbetskraftens rörlighet, och ta itu med den 
växande ojämlikheten i fråga om hälsa 
mellan och inom medlemsstaterna.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer resultat, 
med beaktande av framför allt kostnaderna 
för kontroller, den administrativa bördan 
och den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. När det gäller bidrag bör detta 
inbegripa att man överväger användningen 
av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till 
enhetskostnader och finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i den mening som 
avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. 
När det gäller att genomföra åtgärder som 
avser den socioekonomiska integrationen
av tredjelandsmedborgare, och i enlighet 
med artikel 88 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser, får 
kommissionen ersätta de medlemsstater 
som använder förenklade 
kostnadsalternativ, inbegripet 
användningen av enhetsbelopp.

(8) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer resultat, 
med beaktande av framför allt kostnaderna 
för kontroller, den administrativa bördan 
och den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. När det gäller bidrag bör detta 
inbegripa att man överväger användningen 
av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till 
enhetskostnader och finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i den mening som
avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. 
När det gäller att genomföra åtgärder som 
avser den socioekonomiska inkluderingen
av tredjelandsmedborgare, och i enlighet 
med artikel 88 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser, får 
kommissionen ersätta de medlemsstater 
som använder förenklade 
kostnadsalternativ, inbegripet 
användningen av enhetsbelopp.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Integreringen av programmet för 
unionens åtgärder på hälsoområdet med 
ESF+ kommer också att skapa 
synergieffekter mellan utveckling och 
testning av de initiativ och politiska 
åtgärder för att förbättra effektiviteten, 
motståndskraften och hållbarheten i hälso-
och sjukvårdssystemen som utvecklats av 
ESF+-programmets hälsodel och 
genomförandet av dem i medlemsstaterna 
med hjälp av de verktyg som tillhandahålls 
genom andra delar av ESF+-förordning.

(11) Integreringen av programmet för 
unionens åtgärder på hälsoområdet med 
ESF+ kommer också att skapa 
synergieffekter mellan utveckling och 
testning av de initiativ och politiska 
åtgärder för att förbättra effektiviteten, 
tillgängligheten, motståndskraften och 
hållbarheten i hälso- och 
sjukvårdssystemen som utvecklats av 
ESF+-programmets hälsodel och 
genomförandet av dem i medlemsstaterna 
med hjälp av de verktyg som tillhandahålls 
genom andra delar av ESF+-förordning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) ESF+ bör syfta till att främja 
sysselsättning genom aktiva insatser som 
möjliggör (åter)inträde på 
arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar, 
långtidsarbetslösa och personer utanför 
arbetskraften, och genom att främja 
egenföretagande och den sociala 
ekonomin. ESF+ bör syfta till att förbättra 
arbetsmarknadernas funktion genom att 
stödja modernisering av 
arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom 
offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att 
förbättra deras förmåga att tillhandahålla 
intensifierad, riktad rådgivning och 
vägledning under jobbsökandet och 
övergången till sysselsättning och att öka 
arbetstagarnas rörlighet. ESF+ bör främja 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
genom åtgärder som syftar till att 
säkerställa bland annat bättre balans mellan 
arbete och privatliv samt tillgång till 
barnomsorg. ESF+ bör också syfta till att 
tillhandahålla en hälsosam och väl 
anpassad arbetsmiljö för att hantera 
hälsorisker i samband med förändrade 

(13) ESF+ bör syfta till att främja 
sysselsättning genom aktiva insatser som 
möjliggör (åter)inträde på 
arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar,
personer med funktionsnedsättning och
personer med kroniska sjukdomar, 
långtidsarbetslösa, ekonomiskt inaktiva 
och personer som utsätts för flera olika 
former av diskriminering, genom att 
främja egenföretagande och den sociala 
ekonomin. ESF+ bör syfta till att förbättra 
arbetsmarknadernas funktion genom att 
stödja modernisering av 
arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom 
offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att 
förbättra deras förmåga att tillhandahålla 
intensifierad, riktad rådgivning och 
vägledning under jobbsökandet och 
övergången till sysselsättning och att öka 
arbetstagarnas rörlighet. ESF+ bör främja 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
genom åtgärder som syftar till att 
säkerställa bland annat bättre balans mellan 
arbete och privatliv samt tillgång till 
barnomsorg. ESF+ bör också syfta till att 
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anställningsformer och behoven hos den 
åldrande arbetskraften.

tillhandahålla en hälsosam och väl 
anpassad arbetsmiljö för att hantera 
hälsorisker i samband med arbete och
förändrade anställningsformer och behoven 
hos den åldrande arbetskraften.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till konkurrenskraften och 
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, 
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med 
industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
prognoser och uppföljning av 
utexaminerade, utbildning av lärare, 
validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till konkurrenskraften och 
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, 
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med 
industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
prognoser och uppföljning av 
utexaminerade, utbildning av lärare, 
regelbunden och kontinuerlig validering 
av läranderesultat och erkännande av 
kvalifikationer.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Synergieffekter med programmet 
Horisont Europa bör se till att ESF+ kan 
integrera och utöka innovativa kursplaner 
som stöds av Horisont Europa, så att 
människor får de färdigheter och den 
kompetens som kommer att behövas för 
framtidens arbetstillfällen.

(17) Synergieffekter med programmet 
Horisont Europa bör se till att ESF+ kan 
integrera och utöka innovativa kursplaner 
som stöds av Horisont Europa, så att 
människor får de färdigheter och den 
kompetens som kommer att behövas för 
deras personliga och yrkesmässiga 
utveckling och för framtidens 
arbetstillfällen. Kommissionen bör 
säkerställa synergieffekter mellan 
hälsodelen och programmet Horisont 
Europa för att främja de resultat som 
uppnås inom hälsoskydd och 
förebyggande av sjukdomar.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) De synergieffekter som skapats 
tack vare europeiskt territoriellt 
samarbete på regional och 
gränsöverskridande nivå har även gett 
upphov till samarbetsprojekt för bättre 
arbetstillfällen, inkludering av de mest 
utsatta delarna av befolkningen, 
demografiska utmaningar, hälso- och 
sjukvård och utbildning, inte bara inom 
unionen utan även med länder som 
befinner sig i ett föranslutningsskede samt 
i grannländer, där EU-samarbetet 
innebär ett mervärde. Man bör inom 
ESF+ överväga att förbättra 
finansieringen av denna typ av projekt 
och säkerställa kunskapsöverföring 
mellan dessa och lagstiftningsprocessen 
för att förbättra unionens regelverk och 
främja utbyte av god praxis mellan 
unionens olika regioner.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla, minska hinder och ta 
itu med diskriminering och ojämlikhet när 
det gäller hälsa. Detta innebär bland annat 
att en rad strategier måste till som inriktas 
på de minst gynnade personerna oavsett 
ålder, inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom personcentrerad hälso- och 
sjukvård, relaterad vård och omsorg samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. Detta 
innefattar hälsofrämjande åtgärder och 
förebyggande av sjukdomar som en del av 
primärvården. ESF+ bör bidra till 
moderniseringen av systemen för socialt 
skydd, särskilt i syfte att främja deras 
tillgänglighet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Kommissionen bör öka 
medlemsstaternas och 
underrepresenterade organisationers 
deltagande genom att så mycket som 
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möjligt sänka hindren för deltagande, 
däribland den administrativa bördan när 
det gäller att ansöka om och få 
finansiering.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 35b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35b) Ett av unionens främsta mål är att 
stärka hälso- och sjukvårdssystemen 
genom att stödja digitalisering inom 
hälso- och sjukvården och patientvården 
och utveckla ett hållbart 
vårdinformationssystem och genom att 
stödja nationella reformer för att göra 
hälso- och sjukvårdssystemen effektivare 
samt mer tillgängliga och 
motståndskraftiga.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Om människor kan förbli friska 
och aktiva längre och om de får möjlighet 
att aktivt vårda sin hälsa, kommer det att få 
positiva hälsoeffekter, minska ojämlikhet i 
fråga om hälsa och få en positiv inverkan 
på livskvaliteten, produktiviteten, 
konkurrenskraften och delaktighet, 
samtidigt som trycket på de nationella 
budgetarna minskar. Kommissionen har 
åtagit sig att underlätta för 
medlemsstaterna att uppnå sina mål för 
hållbar utveckling, särskilt det tredje målet 
för hållbar utveckling ”Säkerställa att alla 
kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar”17.

(36) Fortsatta ansträngningar krävs för 
att uppfylla kraven i artikel 168 i EUF-
fördraget. Om alla kan förbli friska och 
aktiva utan att diskrimineras och få
möjlighet att aktivt vårda sin hälsa, 
kommer det att få positiva hälsoeffekter, 
minska ojämlikhet i fråga om hälsa och få 
en positiv inverkan på livskvaliteten, 
produktiviteten, konkurrenskraften och 
delaktighet, samtidigt som trycket på de 
nationella budgetarna minskar. Stöd till 
och erkännande av innovation, däribland 
social innovation, som påverkar hälsan 
bidrar till att ta tag i utmaningen om 
hållbarhet inom hälso- och 
sjukvårdssektorn i samband med 
befolkningsförändringarna. Dessutom är 
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åtgärder för att minska ojämlikhet i hälsa 
viktiga för att uppnå ”tillväxt för alla”.
Kommissionen har åtagit sig att underlätta 
för medlemsstaterna att uppnå sina mål för 
hållbar utveckling, särskilt det tredje målet 
för hållbar utveckling ”Säkerställa att alla 
kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar”17.

_________________ _________________

17 COM(2016) 739 final 17 COM(2016) 739 final

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Enligt Världshälsoorganisationens 
(WHO) definition är hälsa ”ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte blott frånvaro av 
sjukdom och handikapp”. För att 
förbättra befolkningens hälsa i unionen 
är det nödvändigt att inte fokusera enbart 
på fysisk hälsa och socialt välbefinnande. 
Enligt WHO står psykisk ohälsa för 
nästan 40 procent av antalet levnadsår 
med funktionsnedsättning. Problemen 
med psykisk ohälsa är också omfattande, 
långvariga och en orsak till 
diskriminering, och bidrar i hög grad till 
att skapa ojämlikhet i fråga om hälsa. 
Dessutom påverkar den ekonomiska 
krisen de faktorer som skapar psykisk 
ohälsa eftersom de skyddande faktorerna 
försvagas och riskfaktorerna ökar.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Faktaunderlag och de gemensamma (37) Faktaunderlag och de gemensamma 
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värderingar och principer i Europeiska 
unionens hälso- och sjukvårdssystem, 
såsom anges i rådets slutsatser av den 2 
juni 2006, bör stödja beslutsprocessen för 
planering och förvaltning av innovativa, 
effektiva och motståndskraftiga hälso- och 
sjukvårdssystem, främja verktyg för att 
säkerställa allmän tillgång till hälso- och 
sjukvård av hög kvalitet och det frivilliga 
genomförandet av bästa praxis i större 
skala.

värderingar och principer i Europeiska 
unionens hälso- och sjukvårdssystem, 
såsom anges i rådets slutsatser av den 2 
juni 2006, bör stödja beslutsprocessen för 
planering och förvaltning av innovativa, 
effektiva och motståndskraftiga hälso- och 
sjukvårdssystem, främja verktyg för att 
säkerställa allmän tillgång till 
personcentrerad hälso- och sjukvård, och 
relaterad vård och omsorg, av hög kvalitet 
och det frivilliga genomförandet av bästa 
praxis i större skala. Detta innefattar 
hälsofrämjande åtgärder och 
förebyggande av sjukdomar som en del av 
primärvården.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Tidigare program för 
unionsåtgärder på folkhälsoområdet 
(2003–2008) och hälsoområdet (2008–
2013 och 2014–2020), som fastställdes 
genom Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1786/2002/EG1a och 
1350/2007/EG1b respektive 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 282/2014/EG1c, 
(nedan kallade de tidigare 
hälsoprogrammen) har fått positiva 
omdömen eftersom de har lett till viktig 
utveckling och stora förbättringar på ett 
antal områden. Delen för hälsa i ESF+ 
bör bygga på erfarenheterna från de 
tidigare hälsoprogrammen.

____________________

1a Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1786/2002/EG av den 23 september 
2002 om antagande av ett program för 
gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 
(2003–2008) (EGT L 271, 9.10.2002, s. 1).

1b Europaparlamentets och rådets beslut 
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nr 1350/2007/EG av den 23 oktober 2007 
om inrättande av ett andra 
gemenskapsprogram för åtgärder på 
hälsoområdet (2008–2013) (EUT L 301, 
20.11.2007, s. 3).

1c Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 282/2014 av den 11 
mars 2014 om inrättande av ett tredje 
program för unionens åtgärder på 
hälsoområdet (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1350/2007/EG 
(EUT L 86, 21.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 37b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37b) Delen för hälsa i ESF+ bör främja 
åtgärder på områden där det finns ett 
mervärde för unionen som kan påvisas på 
grundval av följande: utbyte av god praxis 
mellan medlemsstater och mellan 
regioner, stöd till nätverk för 
kunskapsdelning eller ömsesidigt lärande,
stöd till kvalificering av hälso- och 
sjukvårdspersonal, hantering av 
gränsöverskridande hot så att riskerna 
minskas och följderna begränsas,
åtgärder för vissa problem som rör den 
inre marknaden och där unionen har 
betydande legitimitet för att garantera 
högkvalitativa lösningar i alla 
medlemsstater, tillvaratagande av 
innovationspotentialen inom hälso- och 
sjukvårdsområdet, åtgärder som kan leda 
till ett riktmärkningssystem som 
underlättar välgrundat beslutsfattande på 
unionsnivå samt förbättrad effektivitet 
genom att resursslöseri på grund av 
dubbelarbete undviks och de ekonomiska 
resurserna utnyttjas på bästa sätt.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Delen för hälsa i ESF+ bör bidra till 
sjukdomsförebyggande åtgärder under hela 
livet för unionens medborgare och till 
hälsofrämjande åtgärder genom att den tar 
itu med hälsoriskfaktorer, såsom 
tobaksanvändning och passiv rökning, 
skadlig alkoholkonsumtion, konsumtion av 
olaglig narkotika och minskning av 
narkotikarelaterade hälsoskador, 
ohälsosamma kostvanor och fysisk 
inaktivitet, och verkar för miljöer som 
stöder en hälsosam livsstil för att 
komplettera medlemsstaternas insatser i 
linje med de relevanta strategierna. Delen 
för hälsa i ESF + bör integrera effektiva 
modeller för förebyggande, innovativ 
teknik samt nya affärsmodeller och 
lösningar för att bidra till innovativa, 
effektiva och hållbara hälso- och 
sjukvårdssystem i medlemsstaterna och 
underlätta tillgången till bättre och tryggare 
hälso- och sjukvård för 
unionsmedborgarna.

(38) Delen för hälsa i ESF+ bör bidra till 
sjukdomsförebyggande åtgärder, tidig 
diagnostisering under hela livet för 
människor som bor i unionen och till 
hälsofrämjande åtgärder genom att den tar 
itu med hälsoriskfaktorer, såsom 
tobaksanvändning, rökning och passiv 
rökning, skadlig alkoholkonsumtion, 
miljörelaterade hälsoriskfaktorer,
konsumtion av olaglig narkotika och 
minskning av narkotikarelaterade 
hälsoskador, fetma och ohälsosamma 
kostvanor, även med koppling till 
fattigdom och fysisk inaktivitet, och verkar 
för miljöer som stöder en hälsosam livsstil, 
större allmän medvetenhet om 
riskfaktorer och väl utformade 
folkhälsoinsatser för att minska den 
belastning och effekt på den allmänna 
hälsan under hela livet som orsakas av 
infektioner och av infektionssjukdomar 
som kan förebyggas, bland annat genom 
vaccinationer, för att komplettera 
medlemsstaternas insatser i linje med de 
relevanta strategierna. I detta 
sammanhang bör hälsoutbildning 
uppmärksammas särskilt, då det hjälper 
både enskilda personer och 
samhällsgrupper att förbättra sin hälsa, 
ökar deras kunskaper och påverkar deras 
attityder. Dagens hälsoutmaningar kan 
bemötas ändamålsenligt endast genom 
samarbete på unionsnivå och fortsatta 
unionsåtgärder på hälsoområdet. Delen 
för hälsa i ESF + bör stödja tillämpningen 
av relevant unionslagstiftning, integrera 
effektiva modeller för förebyggande och 
medvetandehöjande åtgärder som når ut 
till alla, innovativ teknik samt nya 
affärsmodeller och lösningar för att bidra 
till innovativa, tillgängliga, effektiva och 
hållbara hälso- och sjukvårdssystem i 
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medlemsstaterna och underlätta tillgången 
till bättre och tryggare hälso- och sjukvård 
för människor som bor i unionen, både i 
städer och på landsbygden. För att fullt ut 
utnyttja potentialen i sektorsövergripande 
samarbete och förbättra synergieffekterna 
och samstämmigheten med andra 
politikområden i syfte att uppnå de 
allmänna målen för ESF+ bör idrott och 
fysisk aktivitet användas som ett verktyg i 
ESF+-åtgärder som särskilt syftar till att 
främja hälsa och förebygga sjukdomar.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) För att genomföra åtgärderna i 
delen för hälsa bör kommissionen stödja 
inrättandet av en styrgrupp för 
hälsofrågor. Dessutom bör kommissionen 
föreslå sätt och metoder för att anpassa 
den hälsorelaterade verksamheten till den 
europeiska planeringsterminen, nu med 
befogenhet att rekommendera reformer av 
hälso- och sjukvårdsystemen (och andra 
sociala bestämningsfaktorer för hälsa) i 
riktning mot mer tillgängliga och hållbara 
bestämmelser för hälso- och sjukvård och 
social trygghet i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Icke smittsamma sjukdomar ligger 
bakom över 80 % av de förtida dödsfallen i 
unionen och ett effektivt förebyggande 
innebär flera gränsöverskridande 
dimensioner. Europaparlamentet och rådet 
har samtidigt betonat att man måste 

(39) Icke smittsamma sjukdomar ligger 
bakom över 80 % av de förtida dödsfallen i 
unionen och ett effektivt förebyggande 
innebär flera sektorsövergripande åtgärder
och gränsöverskridande dimensioner. 
Europaparlamentet och rådet har samtidigt 
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minimera konsekvenserna för folkhälsan 
när det gäller allvarliga gränsöverskridande 
hot mot hälsan, såsom smittsamma 
sjukdomar och andra biologiska, kemiska, 
miljörelaterade och okända hot, genom att 
stödja beredskap och 
kapacitetsuppbyggnad.

betonat att man måste minimera 
konsekvenserna för folkhälsan när det 
gäller allvarliga gränsöverskridande hot 
mot hälsan, såsom plötsliga och 
ackumulerade utsläpp och föroreningar i 
miljön, smittsamma sjukdomar och andra 
biologiska, kemiska, miljörelaterade och 
okända hot, genom att stödja beredskap 
och kapacitetsuppbyggnad.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Det är mycket viktigt med 
kontinuerliga investeringar i innovativa, 
samhällsbaserade tillvägagångssätt för att 
bekämpa gränsöverskridande sjukdomar 
såsom epidemier av hiv/aids, tuberkulos 
och viral hepatit, eftersom sjukdomarnas 
sociala aspekter är en huvudfaktor som 
påverkar möjligheten att bekämpa dem 
som epidemier i EU och grannländerna.
Ett mer ambitiöst politiskt ledarskap och 
adekvata tekniska och finansiella resurser 
för en hållbar regional insats mot 
hiv/aids, tuberkulos och hepatit i Europa 
kommer att vara av avgörande betydelse 
för att nå delmålen för dessa sjukdomar 
inom ramen för målen för hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Det är avgörande för hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet och för 
medborgarnas hälsa att minska bördan av 
resistenta infektioner och vårdrelaterade 
infektioner och säkra tillgången till 

(40) Det är avgörande för hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet och för 
medborgarnas hälsa att minska bördan av 
resistenta infektioner och vårdrelaterade 
infektioner och säkra tillgången till 



AD\1168515SV.docx 19/44 PE627.836v02-00

SV

effektiva antimikrobiella medel. effektiva antimikrobiella medel, samtidigt 
som användningen av dem ändå måste 
minskas för att bekämpa antimikrobiell 
resistens.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Med tanke på särdragen hos vissa 
av de mål som omfattas av delen för hälsa i 
ESF+ och av typen av åtgärder enligt 
denna del är respektive behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna mest 
lämpade att genomföra närliggande 
verksamhet. Dessa myndigheter, som 
utsetts av medlemsstaterna själva, bör 
därför betraktas som identifierade 
stödmottagare i enlighet med artikel [195] i 
[den nya budgetförordningen] och bidrag 
beviljas till dessa myndigheter utan att 
ansökningsomgångar först offentliggörs.

(42) Med tanke på särdragen hos vissa 
av de mål som omfattas av delen för hälsa i 
ESF+ och av typen av åtgärder enligt 
denna del är respektive behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna mest 
lämpade att genomföra närliggande 
verksamhet med aktivt stöd av det civila 
samhället. Dessa myndigheter, som utsetts 
av medlemsstaterna själva, och därutöver 
det civila samhällets organisationer efter 
lämplighet, bör därför betraktas som 
identifierade stödmottagare i enlighet med 
artikel [195] i [den nya 
budgetförordningen] och bidrag beviljas 
till dessa myndigheter utan att 
ansökningsomgångar först offentliggörs.

Motivering

Det bör efterfrågas i betänkandet att civilsamhället involveras på ett meningsfullt sätt som 
stöd till medlemsstaternas behöriga myndigheter. Deras deltagande är avgörande för att nå 
målen i förslaget.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) För att förbättra programmets 
resultat och övervaka situationer där det 
fungerar ineffektivt och otillfredsställande 
bör kommissionen införa och använda 
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program- och åtgärdsspecifika 
tillsynsindikatorer, så att målen för 
programmet kan nås.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 42b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42b) ESF+-programmet bör ta itu med 
faktorer som hindrar det civila samhället 
från att delta, t.ex. genom förenklade 
ansökningsförfaranden och enklare 
finansiella kriterier genom att 
medfinansieringsgraden frångås i vissa 
fall, men även genom 
kapacitetsuppbyggnad i form av 
utbildning för patienter, deras 
organisationer och andra berörda parter.
Programmet bör även syfta till att 
möjliggöra fungerande 
civilsamhällesnätverk och -organisationer 
på europeisk nivå som bidrar till att 
uppnå dess mål, däribland organisationer 
på unionsnivå.

Motivering

”Civilsamhället är nyckeln till ett välmående samhälle. Det skapar ett unikt mervärde genom 
att ge medbestämmande åt människor vars frånvaro leder till dålig hälsa.” (Greer, S., 
Wismar, M., Pastorino, G. och Kosinska, M. (2017) Civil society and health).

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 42c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42c) Delen för hälsa i ESF+ bör 
genomföras på ett sådant sätt att 
medlemsstaternas ansvar för att besluta 
om sin hälso- och sjukvårdspolitik och för 
att organisera och ge hälso- och sjukvård 
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respekteras. Samtidigt som skyldigheterna 
i fördraget och medlemsstaternas roll som 
primär samtalspartner i unionens 
beslutsprocess respekteras, bör behöriga 
myndigheter på subnationell nivå göras 
delaktiga för att unionens hälso- och 
sjukvårdspolitik ska kunna få en 
ändamålsenlig och bestående inverkan 
genom att integreras med socialpolitiken 
ute på fältet.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) EU:s lagstiftning har en omedelbar 
inverkan på det dagliga livet för 
medborgarna, på effektiviteten och 
motståndskraften hos hälso- och 
sjukvårdssystemen och på en väl 
fungerande inre marknad. Regelverket för 
läkemedel och medicinsk teknik 
(medicinska produkter, medicinteknisk 
produkter och ämnen av mänskligt 
ursprung) samt tobakslagstiftningen och 
patienträttigheter vid allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa behövs för hälsoskyddet i EU. 
Förordningen och dess genomförande 
och tillämpning måste hålla jämna steg 
med innovation och forskningsframsteg 
och med förändringarna i samhället på 
detta område, samtidigt som resultat 
måste uppnås när det gäller målen för 
hälsa. Det är därför nödvändigt att 
ständigt utveckla den kunskapsbas som 
krävs för att genomföra lagstiftning av en 
sådan vetenskaplig karaktär.

(44) EU:s lagstiftning har en omedelbar 
inverkan på det dagliga livet för 
medborgarna, på effektiviteten och 
motståndskraften hos hälso- och 
sjukvårdssystemen och på en väl 
fungerande inre marknad. Regelverket för 
läkemedel och medicinsk teknik 
(medicinska produkter, medicinteknisk 
produkter och ämnen av mänskligt 
ursprung) samt tobakslagstiftningen och 
patienträttigheter vid allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa behövs för hälsoskyddet i EU. 
Dessutom har många andra 
unionsrättsakter betydande inverkan på 
hälsan, t.ex. de som gäller livsmedel och 
livsmedelsmärkning, luftföroreningar, 
hormonstörande ämnen och 
bekämpningsmedel. I vissa fall finns 
ingen tydlig förståelse av 
miljöriskfaktorers kumulativa effekter, 
vilket potentiellt kan leda till oacceptabla 
risker för medborgarnas hälsa.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) En förordning med 
hälsokonsekvenser, samt dess 
genomförande och kontrollen av dess 
efterlevnad, bör hålla jämna steg med 
utvecklingen inom innovation och 
forskning och samhällsförändringarna på 
detta område, samtidigt som den fortsatt 
underbyggs av den i fördragen inskrivna 
försiktighetsprincipen. Det är därför 
nödvändigt att hela tiden utveckla den 
kunskapsbas som krävs för att genomföra 
lagstiftning av sådan vetenskaplig 
karaktär och för att säkra möjligheten till 
oberoende granskning och därmed 
återvinna allmänhetens förtroende för 
unionens olika processer, och eftersom 
det av naturliga skäl ligger i allmänhetens 
intresse att sådan kunskap delas bör 
största möjliga öppenhet garanteras.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 44b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44b) Hälso- och sjukvårdssektorn kan 
inte hantera hälsoutmaningar ensam, då 
hälsa avgörs av många olika faktorer 
utanför den. Som det slås fast i 
Maastricht- och Amsterdamfördragen är 
”hälsa inom alla politikområden” därför 
viktigt för unionens förmåga att möta 
framtida utmaningar. Att göra andra 
sektorer medvetna om hur deras beslut 
påverkar hälsan och se till att hälsa 
införlivas i deras politik är emellertid en 
av de största utmaningarna för den 
europeiska hälso- och sjukvårdssektorn 
just nu. Viktiga framsteg på hälsoområdet 
har hittills noterats genom politiska 
strategier inom t.ex. utbildning, trafik, 
näring, jordbruk, arbetsmarknad och 
planering. Exempelvis har det noterats 
märkbara förbättringar av hjärthälsan 



AD\1168515SV.docx 23/44 PE627.836v02-00

SV

genom förändrade politiska strategier och 
bestämmelser vad gäller kvaliteten på 
livsmedel, ökad fysisk aktivitet och 
minskad rökning.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) I syfte att ändra vissa icke 
väsentliga delar av denna förordning, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen när det gäller att ändra och 
komplettera bilagorna om indikatorer. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
förbereder delegerade akter.

(52) I syfte att ändra vissa icke 
väsentliga delar av denna förordning, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen när det gäller att ändra och 
komplettera bilagorna om indikatorer. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, bland annat med 
relevanta experter och yrkesmässiga 
tillsynsmyndigheter, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
förbereder delegerade akter.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESF+ syftar till att stödja medlemsstaterna 
i arbetet med att uppnå höga 
sysselsättningsnivåer, rättvist socialt skydd 
och kvalificerad och motståndskraftig 

ESF+ syftar till att stödja medlemsstaterna 
i arbetet med att uppnå höga 
sysselsättningsnivåer, rättvist socialt skydd 
och kvalificerad och motståndskraftig 
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arbetskraft som är förberedd för framtidens 
arbetsliv i enlighet med principerna i den 
europeiska pelare för sociala rättigheter 
som proklamerades av Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen den 17 november 
2017.

arbetskraft som är förberedd för framtidens 
arbetsliv i enlighet med principerna i den 
europeiska pelare för sociala rättigheter 
som proklamerades av Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen den 17 november 
2017. ESF+ syftar också till att bidra till 
att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling 
och de åtaganden som gjorts inom ramen 
för Parisavtalet.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESF+ ska stödja, komplettera och ge 
medlemsstaternas politik ett mervärde i 
syfte att säkerställa lika möjligheter, 
tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa 
arbetsvillkor, socialt skydd och social 
inkludering samt en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

ESF+ ska stödja, komplettera och ge 
medlemsstaternas politik ett mervärde i 
syfte att säkerställa lika möjligheter, 
tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa 
arbetsvillkor, socialt skydd, 
fattigdomsutrotning, social inkludering 
samt en hög skyddsnivå för människors 
hälsa.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ix

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ix) Förbättra lika och snabb tillgång till 
kvalitativa, hållbara och överkomliga 
tjänster. Modernisera systemen för socialt 
skydd, bland annat genom att främja 
tillgången till socialt skydd. Förbättra 
tillgänglighet, ändamålsenlighet och 
anpassningsförmåga när det gäller hälso-
och sjukvårdssystemen samt långvarig vård 
och omsorg.

ix) Förbättra lika och snabb tillgång till 
kvalitativa, hållbara och överkomliga 
personcentrerade tjänster för hälso- och 
sjukvård och relaterad vård och omsorg 
(däribland hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder). 
Modernisera systemen för socialt skydd, 
bland annat genom att främja tillgången till 
socialt skydd. Förbättra tillgänglighet, 
ändamålsenlighet och anpassningsförmåga 
när det gäller hälso- och sjukvårdssystemen 
samt långvarig vård och omsorg.



AD\1168515SV.docx 25/44 PE627.836v02-00

SV

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ixa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ixa) Främja sjukdomsförebyggande 
åtgärder, tidig diagnostisering och 
hälsofrämjande åtgärder genom hela 
livet.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

x) Främja social integrering av 
människor som befinner sig i riskzonen för 
fattigdom eller social utestängning, 
inbegripet de som har det sämst ställt och 
barn.

x) Främja social integrering av 
människor som befinner sig i riskzonen för 
fattigdom eller social utestängning, 
inbegripet de som har det sämst ställt och 
barn, bland annat genom att beakta 
användningen av innovativa åtgärder 
såsom social inkludering genom idrott 
och fysisk aktivitet.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett smartare Europa genom 
utveckling av färdigheter för smart 
specialisering, kompetensutveckling för 
viktig möjliggörande teknik, industriell 
omvandling, sektoriellt samarbete om 
färdigheter och företagande, 
forskarutbildning, nätverksarbete och 
partnerskap mellan institutioner för högre 
utbildning, yrkesutbildningsinstitutioner, 
forsknings- och teknikcentrum samt
företag och kluster, stöd till mikroföretag, 
små och medelstora företag samt den 

1. Ett smartare Europa genom 
utveckling av färdigheter för smart 
specialisering, kompetensutveckling för 
viktig möjliggörande teknik, industriell 
omvandling, sektoriellt samarbete om 
färdigheter och företagande, 
forskarutbildning, nätverksarbete och 
partnerskap mellan institutioner för högre 
utbildning, yrkesutbildningsinstitutioner, 
forsknings- och teknikcentrum, hälso- och 
sjukvårdscentrum, företag och kluster, 
stöd till mikroföretag, små och medelstora 
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sociala ekonomin. företag samt den sociala ekonomin.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett grönare, koldioxidsnålt Europa 
genom förbättring av utbildningssystemen 
på det sätt som behövs för att kompetens 
och kvalifikationer ska motsvara behoven, 
kompetenslyft för alla, inklusive 
arbetskraften och skapande av nya 
arbetstillfällen i sektorer som rör miljö, 
klimat och energi samt bioekonomi.

2. Ett grönare, koldioxidsnålt Europa 
genom förbättring av utbildningssystemen 
på det sätt som behövs för att kompetens 
och kvalifikationer ska motsvara behoven, 
ökad medvetenhet bland befolkningen om 
hållbar utveckling och livsstilar, 
kompetenslyft för alla, inklusive 
arbetskraften och skapande av nya 
arbetstillfällen av hög kvalitet i sektorer 
som rör miljö, klimat och energi samt 
cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ramen för delen för hälsa ska 
ESF+ stödja hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder, bidra till 
effektiva, tillgängliga och 
motståndskraftiga hälso- och 
sjukvårdssystem, göra hälso- och 
sjukvården säkrare, minska ojämlikhet i 
hälsa, skydda medborgarna från 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa och stödja EU:s 
hälsoskyddslagstiftning.

3. Inom ramen för delen för hälsa ska 
ESF+ bidra till en hög nivå på skyddet för 
människors hälsa och på 
sjukdomsförebyggande åtgärder, bland 
annat genom främjande av fysisk aktivitet 
och av hälsoutbildning, bidra till effektiva, 
tillgängliga och motståndskraftiga hälso-
och sjukvårdssystem, göra hälso- och 
sjukvården säkrare, minska ojämlikhet i 
hälsa, höja den förväntade livslängden 
hos nyfödda, skydda medborgarna från 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa samt skärpa och stödja EU:s 
hälsoskyddsrelaterade lagstiftning. 
Unionens hälso- och sjukvårdspolitik bör 
vägledas av målen för hållbar utveckling 
för att säkerställa att unionen och 
medlemsstaterna når delmålen i mål nr 3 
för hållbar utveckling: ”Säkerställa att
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alla kan leva ett hälsosamt liv och verka 
för alla människors välbefinnande i alla 
åldrar”.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den totala finansieringsramen för 
ESF+ för perioden 2021–2027 ska vara 
101 174 000 000 euro i löpande priser.

1. Den totala finansieringsramen för 
ESF+ för perioden 2021–2027 ska vara 
120 457 000 000 euro i löpande priser.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansieringsramen för delen för 
sysselsättning och social innovation och 
delen för hälsa för perioden 2021–2027 ska 
vara 1 174 000 000 euro i löpande priser.

3. Finansieringsramen för delen för 
sysselsättning och social innovation och 
delen för hälsa för perioden 2021–2027 ska 
vara 1 234 000 000 euro i löpande priser.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) 413 000 000 euro för 
genomförandet av delen för hälsa.

(e) 473 000 000 euro (0,36 % av den 
fleråriga budgetramen 2021–2027) för 
genomförandet av delen för hälsa.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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1. Alla program som genomförs 
genom ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning samt insatser som stöds av 
delen för sysselsättning och social 
innovation samt delen för hälsa ska 
säkerställa jämställdhet under hela 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av dem. 
De ska också främja lika möjligheter för 
alla utan diskriminering på grund av kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning under hela utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen.

1. Alla program som genomförs 
genom ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning samt insatser som stöds av 
delen för sysselsättning och social 
innovation samt delen för hälsa ska 
säkerställa jämställdhet under hela 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av dem. 
De ska också främja lika möjligheter för 
alla, däribland tillgång till 
arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning, utan diskriminering 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, hälsotillstånd, ålder 
eller sexuell läggning under hela 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen.

Motivering

Det finns klar bevisning från både forskning och patientorganisationer att patienter möter 
olika former av diskriminering i Europeiska unionen på grund av sin hälsostatus och/eller 
andra skäl. Patienter skyddas inte alltid av lagstiftning mot diskriminering inom Europeiska 
unionen, beroende på vilka grunder de diskrimineras på och vilka medlemsstater den 
diskriminerande handlingen inträffar i. Det är viktigt att varje ny lagstiftningstext uttryckligen 
bekämpar denna form av diskriminering.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrikta ESF+-medlen 
inom ramen för delad förvaltning på de
åtgärder som tar itu med de utmaningar 
som fastställs i deras nationella 
reformprogram, i den europeiska 
planeringsterminen samt i de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
antagits i enlighet med artiklarna 121.2 och 
148.4 i EUF-fördraget samt ta hänsyn till 
de principer och rättigheter som fastställs i 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.

Medlemsstaterna ska inrikta ESF+-medlen 
inom ramen för delad förvaltning på 
åtgärder som dels tar itu med de 
utmaningar som fastställs i deras nationella 
reformprogram, i den europeiska 
planeringsterminen samt i de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
antagits i enlighet med artiklarna 121.2 och 
148.4 i EUF-fördraget, dels tar hänsyn till 
de principer och rättigheter som fastställs i 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, dels är helt i linje med 
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Parisavtalet och FN:s mål för hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Program som får allmänt stöd från 
ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning ska använda gemensamma 
output- och resultatindikatorer, såsom 
anges i bilaga 1 till denna förordning för att 
övervaka framstegen i genomförandet. 
Programmen får också använda 
programspecifika indikatorer.

1. Program som får allmänt stöd från 
ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning ska använda gemensamma 
output- och resultatindikatorer, såsom 
anges i bilaga 1 till denna förordning för att 
övervaka framstegen i genomförandet. 
Programmen får också använda 
programspecifika och åtgärdsspecifika 
indikatorer.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Stödja en folkhälsostrategi för 
unionen som syftar till att

i) stödja medlemsstaterna i deras 
insatser för att skydda och förbättra 
folkhälsan,

ii) främja unionens uppdrag på 
hälsoområdet i enlighet med artikel 168 i 
EUF-fördraget, där det föreskrivs att en 
hög hälsoskyddsnivå för människor ska 
säkerställas vid utformning och 
genomförande av all unionspolitik och 
alla unionsåtgärder.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stärka krisberedskapen, 
krishanteringen och krisåtgärderna i EU för 
att skydda medborgarna mot
gränsöverskridande hälsohot.

a) Stärka krisberedskapen, 
krishanteringen och krisåtgärderna i EU för 
att bemöta gränsöverskridande hälsohot.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Göra väl utformade 
folkhälsoinsatser för att minska 
belastningen och effekten av infektioner 
och av infektionssjukdomar som kan 
förebyggas.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) Stödja utvecklingen av färdigheter 
och verktyg för effektiv 
riskkommunikation.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Investera i hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärder.

i) Investera i hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärder, bland annat 
genom främjande av kunskaps- och 
utbildningsprogram om hälsa och av 
fysisk aktivitet.

Ändringsförslag 50
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Investera i tidig diagnostisering 
och screening.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Stödja den digitala omvandlingen 
av hälso- och sjukvården.

ii) Stödja den digitala omvandlingen 
av hälso- och sjukvården på ett sätt som 
tillgodoser patienters och andra 
människors behov och funderingar, 
särskilt genom att upprätta kopplingar till 
program som stöder mediekompetens och 
digitala färdigheter.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Främja digitala offentliga tjänster 
på områden som hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led iib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) Förbättra säkerheten och 
kvaliteten med avseende på 
hälsoinformation.
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Stödja utvecklingen av ett hållbart 
EU-system för hälsoinformation.

ii) Stödja utvecklingen av ett hållbart, 
öppet och tillgängligt EU-system för 
hälsoinformation, och samtidigt 
säkerställa skydd av privata uppgifter.

(I kommissionens förslag har numreringen av leden i artikel 26 b blivit fel: det finns två 
led ii.)

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Stödja medlemsstaterna när det 
gäller kunskapsöverföring som är till nytta 
för de nationella reformerna för mer 
ändamålsenliga, mer tillgängliga och mer
motståndskraftiga hälso- och 
sjukvårdssystem samt bättre 
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder 
som särskilt hanterar de utmaningar som 
fastställts i den europeiska 
planeringsterminen.

iii) Stödja medlemsstaterna när det 
gäller kunskapsöverföring och hjälp med 
genomförandet som är till nytta för de 
nationella reformerna för mer 
ändamålsenliga, tillgängliga,
motståndskraftiga, icke-diskriminerande, 
inkluderande och rättvisa hälso- och 
sjukvårdssystem som bekämpar social 
ojämlikhet, samt bättre hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärder som särskilt 
hanterar de utmaningar som fastställts i den 
europeiska planeringsterminen. Detta 
innefattar även stöd till nationella register 
av hög kvalitet som också ska 
tillhandahålla jämförbara uppgifter.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Stödja övergången till 
personcentrerad vård, närtjänster för 
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hälso- och sjukvård och samhällsbaserad 
integrerad vård, särskilt genom att främja 
organisationsmodeller som bygger på 
interprofessionellt lagarbete och 
nätverkande mellan många berörda 
parter.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) Säkerställa att alla relevanta 
berörda parter deltar i åtgärderna ovan, 
på unionsnivå och/eller nationell nivå 
efter vad som är lämpligt.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led ivc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivc) Utveckla och införa verktyg och 
strategier för att kunna förebygga och 
bekämpa ojämlikhet i hälsa och för att 
främja social inkludering, 
medbestämmande för medborgare och 
deltagande för olika grupper i samhället.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stödja genomförandet av 
lagstiftningen om läkemedel och
medicintekniska produkter.

i) Stödja genomförandet av 
lagstiftningen om läkemedel, tillgång till 
läkemedel inom hela unionen samt
medicintekniska produkter.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) Stödja kommissionens 
vetenskapliga kommittéer för 
konsumentsäkerhet och för hälso- och 
miljörisker och nya risker.

vi) Stödja utvecklingen av ”hälsa 
inom alla politikområden” och fastställa 
processer som gör att hälsokonsekvenser 
kan övervägas och beaktas i all politik.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Stödja övervakningen och 
genomförandet av, samt stärka, annan 
unionslagstiftning och unionspolitik med 
hälsokonsekvenser, för att kunna 
säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för 
människor, bland annat när det gäller

i) luftföroreningar,

ii) hormonstörande ämnen och andra 
kemikalier med skadliga egenskaper,

iii) rester av bekämpningsmedel i 
livsmedel, vatten och luft,

iv) livsmedel och livsmedelsmärkning, 
bland annat i fråga om transfettsyror, 
alkoholmärkning, tillsatsämnen och 
material avsedda att komma i kontakt med 
livsmedel.

Motivering

Tillägget av behovet av att skärpa och genomföra annan unionslagstiftning med 
hälsokonsekvenser är en naturlig följd av artikel 168 i EUF-fördraget, där det föreskrivs att 
”en hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av 
all unionspolitik och alla unionsåtgärder”.

Ändringsförslag 62
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Stödja utvecklingen av samarbete 
om utvärdering av medicinska metoder 
(HTA) i utarbetandet av nya harmoniserade 
regler.

ii) Stödja utvecklingen av samarbete 
om och kapacitetsutbyggnad för
utvärdering av medicinska metoder (HTA) 
i utarbetandet av nya harmoniserade regler.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Stödja program och bästa praxis 
om utbildning och kampanjer för unga i 
sexuell och reproduktiv hälsa.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiib) Stödja 
civilsamhällesorganisationer på europeisk 
nivå som arbetar med hälsa och 
hälsorelaterade frågor.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d – led iiic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiic) Stödja inrättandet av en styrgrupp 
för hälsofrågor för att genomföra 
åtgärderna i hälsodelen.

Ändringsförslag 66
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Endast de åtgärder som fullföljer de 
mål som avses i artiklarna 3 och 26 är 
berättigade till finansiering.

1. Endast hälsorelaterade åtgärder 
som fullföljer de mål som avses i 
artiklarna 3 och 26 är berättigade till 
finansiering.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Verksamhet för övervakning av de 
kumulativa hälsokonsekvenserna av 
miljöriskfaktorer, bland annat de som 
uppkommer genom föroreningar i 
livsmedel, vatten, luft och andra källor.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) Verksamhet för övervakning av 
unionslagstiftningens hälsokonsekvenser, 
såsom säkerhetsövervakning av läkemedel 
och liknande.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När resultaten av den analytiska 
verksamheten är klara ska de göras 
allmänt tillgängliga.
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Gränsöverskridande samarbete och 
partnerskap, inbegripet gränsöverskridande 
regioner.

i) Gränsöverskridande samarbete och 
partnerskap, inbegripet gränsöverskridande 
regioner, bland annat i fråga om 
luftföroreningar och andra 
gränsöverskridande miljöföroreningar.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Genom överföring, anpassning och 
spridning av bästa praxis med mervärde 
som fastställts på unionsnivå mellan 
medlemsstaterna.

i) Genom utbyte, överföring, 
anpassning och spridning av bästa praxis 
med mervärde som fastställts på 
unionsnivå mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Av nätverk på EU-nivå i samband 
med de områden som avses i artikel 26.

ii) Av nätverk på EU-nivå i samband 
med de områden som avses i artikel 26, på 
ett kontinuerligt och hållbart sätt, för att 
säkerställa att ett aktivt civilsamhälle 
finns närvarande på europeisk nivå.

Motivering

Icke-statliga paraplyorganisationer med alleuropeiska nätverk av gräsrotsmedlemmar bidrar 
väsentligt till det europeiska projektet, då de stärker kopplingarna mellan EU och det civila 
samhället och mellan olika europeiska grupper i det civila samhället. Dessa europeiska icke-
statliga organisationer utgör ett unikt europeiskt värde som bör uppmärksammas. EU-
budgeten ska bidra till att få det civila samhället att växa runtom i Europa och bidra till ett 
blomstrande civilt samhälle i EU.
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Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Av de nationella kontaktpunkter 
som tillhandahåller vägledning, 
information och stöd i samband med 
genomförandet av programmet.

iv) Av de regionala, subnationella och
nationella kontaktpunkter som 
tillhandahåller vägledning, information och 
stöd i samband med genomförandet av 
programmet.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samråda med 
medlemsstaternas hälsomyndigheter i 
styrgruppen för hälsofrämjande, 
förebyggande och hantering av icke-
smittsamma sjukdomar eller i 
kommissionens andra berörda 
expertgrupper eller liknande organ om den 
arbetsplan som fastställts för delen för 
hälsa, och om sina prioriteringar och 
strategiska riktlinjer, och dess 
genomförande, även om hälsoperspektivet i 
annan politik och andra stödsystem, och 
därmed öka deras övergripande 
samordning och mervärde.

Kommissionen ska samråda med 
medlemsstaternas hälsomyndigheter i 
styrgruppen för hälsofrämjande, 
förebyggande och hantering av icke-
smittsamma sjukdomar eller i 
kommissionens andra berörda 
expertgrupper eller liknande organ, såsom 
yrkesorganisationer inom hälso- och 
sjukvårdssektorn, om den årliga 
arbetsplan som fastställts för delen för 
hälsa, och om sina prioriteringar och 
strategiska riktlinjer, och dess 
genomförande, även om hälsoperspektivet i 
annan politik och andra stödsystem, och 
därmed öka deras övergripande 
samordning och mervärde. Genom starkt 
politiskt ledarskap och lämplig 
ledningsstruktur med hälsoinriktning 
kommer hälsoskydd och hälsofrämjande 
att garanteras inom alla kommissionens 
ansvarsområden, i enlighet med artikel 
168.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 75
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Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a

Styrgrupp för hälsofrågor

1. Kommissionen ska inrätta en 
styrgrupp för hälsofrågor (nedan kallad 
styrgruppen) för att genomföra 
åtgärderna i hälsodelen.

2. Styrgruppen ska fokusera på att 
skapa synergier mellan hälsodelen och 
andra program där en hälsodimension är 
integrerad, genom samordning och 
samarbete, främja patienternas och 
samhällets engagemang och ge 
vetenskapliga råd och rekommendationer.
Detta ska ge värdeinriktade 
hälsoåtgärder, hållbarhet och bättre 
lösningar på hälsoområdet, främja 
tillgången och minska ojämlikheten i 
fråga om hälsa.

3. Styrgruppen ska tillhandahålla en 
heltäckande strategi och styrning i 
utvecklingen av arbetsprogrammen i 
hälsodelen.

4. Styrgruppen ska vara en 
oberoende intressentgrupp sammansatt av 
aktörer från relevanta sektorer inom 
folkhälsa, friskvård och socialt skydd, 
med deltagande av representanter för 
regioner och lokala hälsomyndigheter, 
patientföreträdare och medborgare.

5. Styrgruppen ska vara sammansatt 
av 15–20 personer på hög nivå med 
bakgrund inom de olika områden och 
verksamheter som avses i punkt 4.
Styrgruppens medlemmar ska utses av 
kommissionen efter en öppen inbjudan att 
anmäla nomineringar eller intresse eller 
båda.

6. Styrgruppen ska ha en ordförande, 
som ska utses av kommissionen bland 
styrgruppens medlemmar.
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7. Styrgruppen ska

i) bidra till årliga arbetsplaner för 
hälsodelen efter ett förslag från 
kommissionen,

ii) utarbeta en modell för att styra 
samordningen och samarbetet mellan 
hälsodelen och andra program där en 
hälsodimension är integrerad.

Modellen ska underlätta synliggörande 
och samordning av alla befintliga 
finansieringsmekanismer av relevans för 
hälsofrågor och hjälpa till att styra 
samordningen och samarbetet.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 29b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29b

Internationellt samarbete

Kommissionen ska utveckla samarbete 
med relevanta internationella 
organisationer, såsom Förenta 
nationerna och dess specialiserade organ, 
i synnerhet Världshälsoorganisationen 
(WHO), samt med Europarådet och 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) för att genomföra 
hälsodelen, så att åtgärder på unionsnivå 
och internationell nivå kan bli så 
ändamålsenliga och effektiva som möjligt.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Indikatorer för att övervaka 
genomförandet av delarna och framstegen 
när det gäller att nå de särskilda mål som 

1. Indikatorer, däribland program-
och åtgärdsspecifika indikatorer, för att 
övervaka genomförandet av delarna och 
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anges i artikel 4 och de operativa mål som 
anges i artiklarna 23 och 26 ska fastställas.

framstegen när det gäller att nå de särskilda 
mål som anges i artikel 4 och de operativa 
mål som anges i artiklarna 23 och 26 ska 
fastställas.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Antal gemensamma kliniska 
granskningar av medicinsk teknik.

2. Antal förmånstagare 
(yrkesverksamma, medborgare, patienter) 
som påverkas av programmets resultat.

Motivering

Med tanke de många och mångskiftande projekten i hälsodelen föreslår vi att andra 
indikatorer inkluderas, såsom antalet förmånstagare (yrkesverksamma, medborgare, 
patienter) som påverkas av programmets resultat.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Antal exempel på bästa metoder 
som överförts.

3. Antal gemensamma kliniska 
granskningar av medicinsk teknik.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Användningsgraden av 
programmets resultat i nationell hälso-
och sjukvårdspolitik, uppmätt med hjälp 
av undersökningar ”före” och ”efter”.

4. Antal exempel på bästa metoder 
som överförts.
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Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Användningsgraden av 
programmets resultat i regionala och 
nationella hälso- och sjukvårdspolitiska 
åtgärder eller verktyg, uppmätt med 
validerade metoder.
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