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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 30 май 2018 г. Комисията представи предложение за регламент относно 
Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), с който се обединяват обхватът и ресурсите 
на следните фондове и програми: Европейския социален фонд и инициативата за 
младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, 
Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации и програмата в 
областта на здравето. Бившата програма в областта на здравето следователно става част 
от направлението „Здраве“ на ЕСФ+.

Докладчикът приветства укрепването на социалното измерение на Съюза чрез гъвкав 
механизъм и необходимостта от по-нататъшно опростяване на програмирането на 
фондовете, за да се намали ненужната бюрокрация и да се постигне по-голяма 
ефективност в интерес на гражданите. Той обаче счита, че това не следва да се 
извършва за сметка на способността на ЕС да изпълнява по-добре очакванията на 
гражданите за защита и подобряване на здравето им. Докладчикът съответно изразява 
множество опасения по отношение на предложението за ЕСФ+ във вида, в който е 
представено.

На първо място, в контекста на настоящите опасения във връзка с Брексит и тревожно 
разрастващия се евроскептицизъм, докладчикът счита, че прекратяването на статута на 
областта на здравето като отделна и централна програма несъмнено е в ущърб на 
гражданите на държавите членки, които в голяма степен подкрепят идеята за 
допълнителни интервенции на ЕС в областта на здравето, според последните 
проучвания на Евробарометър. Освен това докладчикът би предпочел изваждането на 
направлението „Здраве“ от ЕСФ +, както и да бъде възстановен статутът на програмата 
в областта на здравето като отделна програма по време на следващата МФР. 

Предходните програми за действие на Съюза в областта на общественото здраве 
(2003 — 2008 г.) и в областта на здравето (2008 — 2013 г. и 2014 – 2020 г.) получиха 
положителна оценка като довели до редица значими промени и подобрения. От самото 
начало, благодарение на тези програми се осигуряват политики с мащабна добавена 
стойност при използването на ограничени ресурси. Те засилиха сътрудничеството 
между държавите членки при съвместните действия и обмена на знания и формираха 
стратегията на ЕС, за да осигурят така необходимите подобрения в областта на 
здравето и здравеопазването във всички държави членки. Докладчикът изтъква, че само 
при междинната оценка на Третата здравна програма досега са постигнати значителни 
постижения като: създаването на 24 Европейски референтни мрежи, подкрепа за 
изграждане на по-голям капацитет за реагиране при епидемии, подкрепа за посрещане 
на здравните нужди на мигрантите и бежанците, обмен на добри практики в 
чувствителни области като онкологичен скрининг, намаляване на употребата на 
алкохол, превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза, както и засилена подкрепа за 
законодателството на ЕС в областта на здравето относно лекарствените продукти и 
медицинските изделия, дейностите на мрежата за електронно здравеопазване и 
оценката на здравните технологии.

Поради това докладчикът счита, че една отделна, стабилна и амбициозна програма в 
областта на здравето ще може да се справи с предстоящите тревожни ситуации и 
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заплахи за здравето, като например антимикробната резистентност, трансграничните 
заплахи, хроничните заболявания, но също ще може да се справи и с 
предизвикателствата, свързани със застаряването на населението или с превенцията на 
болестите, да популяризира здравословния начин на живот или да подготви здравните 
ни системи за нововъзникващите технологии.

На второ място, докладчикът счита, че значителното намаляване на финансирането на 
направлението „Здраве“ е неприемливо. Въпреки че финансовият пакет, който е на 
разположение по здравната програма в за периода 2014 — 2020 г., е в размер на 458 
милиона евро по текущи цени, Комисията го е намалила до 413 милиона евро по 
текущи цени. Наличният бюджет за действие на Съюза в областта на здравето по време 
на следващата МФР следва да бъде увеличен поне до същото равнище като в 
настоящата МФР.

И накрая, докладчикът счита, че са необходими някои разяснения по отношение на 
съдържанието на предложението. Например следва да се подчертае, че достъпът до 
качествени, устойчиви и достъпни услуги за грижи следва да се съсредоточава върху 
потребностите на пациентите, както и че действията на Съюза в областта на здравето 
следва да включват сред своите цели насърчаване на профилактиката и ранното 
диагностициране на заболяванията и промоция на здравето през целия живот. Не на 
последно място, докладчикът предлага към оперативните цели да се добавят следните 
цели: добре организирани интервенции в областта на общественото здравеопазване с 
цел намаляване на тежестта и на въздействието на инфекциите, инвестиции в ранна 
диагностика и скрининг, както и подкрепа за създаването на управителен съвет за 
здравето за изпълнението на действията по направлението „Здраве“.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за 
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел подобряване на 
функционирането на пазарите на труда 
чрез подпомагане на модернизацията на 
институциите на пазара на труда, като 
например публичните служби по 
заетостта, с цел да се подобри техният 
капацитет за предоставяне на по-
интензивни целенасочени консултации 
и насоки по време на търсенето на 
работа и на прехода към трудова 
заетост, както и за повишаване на 
мобилността на работниците. ЕСФ+ 
следва да насърчава участието на 
жените на пазара на труда чрез мерки, 
целящи, наред с другото, подобряване 
на баланса между професионалния и 
личния живот и на достъпа до грижи за 
децата. ЕСФ+ следва също така да се 
стреми да осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за 
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел подобряване на 
функционирането на пазарите на труда 
чрез подпомагане на модернизацията на 
институциите на пазара на труда, като 
например публичните служби по 
заетостта, с цел да се подобри техният 
капацитет за предоставяне на по-
интензивни целенасочени консултации 
и насоки по време на търсенето на 
работа и на прехода към трудова 
заетост, както и за повишаване на 
мобилността на работниците. ЕСФ+ 
следва да насърчава участието на 
жените на пазара на труда чрез мерки, 
целящи, наред с другото, подобряване 
на баланса между професионалния и 
личния живот и на достъпа до грижи за 
децата. ЕСФ+ следва също така да се 
стреми да осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани със заетостта, с 
променящите се форми на заетост и 
нуждите на застаряващата работна сила.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки за борба 
с бедността с оглед на прекъсване на 
цикъла на неравностойното положение 
между поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето. Това предполага 
мобилизирането на набор от политики, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, и работещите бедни. 
ЕСФ+ следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхната социално-икономическа 
интеграция. ЕСФ+ следва да се използва 
също така за подобряване на 
навременния и равен достъп до 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки за борба 
с бедността с оглед на прекъсване на 
цикъла на неравностойното положение 
между поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето. Това предполага 
също, но без да се ограничава до,
мобилизирането на набор от политики, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, и работещите бедни. 
ЕСФ+ следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхната социално-икономическа 
интеграция. ЕСФ+ следва да се използва 
също така за подобряване на 
навременния и равен достъп до 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
ориентирано към пациентите
здравеопазване, свързани грижи и
дългосрочни грижи, по-специално 
грижи, полагани в семейството и местни 
общности. ЕСФ+ следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Запазването на здравето и 
активността на хората за по-дълго 
време, както и предоставянето им на 
възможност да участват активно в 
полагането на грижи за собственото си 
здраве ще имат цялостен положителен 
ефект върху здравето, включително 
намаляване на неравенството по 
отношение на здравето, и ще се отразят 
благоприятно на качеството на живот, 
производителността и 
конкурентоспособността, като 
едновременно с това ще намалят 
натиска върху националните бюджети. 
Комисията има ангажимент да 
подпомага държавите членки в 
постигането на целите им за устойчиво 
развитие (ЦУР), и по-специално на ЦУР 
3 „Осигуряване на здравословен начин 
на живот и насърчаване на 
благоденствието за всички хора от 
всички възрастови групи“17.

(36) Необходими са непрестанни 
усилия, за да се изпълнят 
изискванията, определени в член 168 
от ДФЕС. Запазването на здравето и 
активността на хората за по-дълго 
време, както и предоставянето им на 
възможност да участват активно в 
полагането на грижи за собственото си 
здраве ще имат цялостен положителен 
ефект върху здравето, включително 
намаляване на неравенството по 
отношение на здравето, и ще се отразят 
благоприятно на качеството на живот, 
производителността и 
конкурентоспособността, като 
едновременно с това ще намалят 
натиска върху националните бюджети. 
Подкрепата и признанието за 
иновациите, които оказват 
въздействие върху здравето, спомагат 
за преодоляване на 
предизвикателството, свързано с 
устойчивостта в сектора на 
здравеопазването, в контекста на 
посрещането на 
предизвикателствата, свързани с 
демографските промени; освен това 
действията за намаляване на 
неравенството по отношение на 
здравето са важни за постигането на 
„приобщаващ растеж“. Комисията 
има ангажимент да подпомага 
държавите членки в постигането на 
целите им за устойчиво развитие (ЦУР), 
и по-специално на ЦУР 3 „Осигуряване 
на здравословен начин на живот и 
насърчаване на благоденствието за 
всички хора от всички възрастови 
групи“17.

__________________ __________________

17 СОМ(2016) 739 final. 17 СОМ(2016) 739 final.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36a) Съгласно определението на 
Световната здравна организация 
(СЗО) „здравето е състояние на пълно 
физическо, психическо и социално 
благополучие, а не само отсъствие на 
заболяване или недъг“. За да се 
подобри здравето на населението на 
Съюза, от съществено значение е да 
се акцентира не само върху 
физическото здраве и социалното 
благополучие. Според СЗО 
проблемите, свързани с психичното 
здраве, съставляват почти 40% от 
годините на живот, прекарани с 
увреждане. Проблемите, свързани с 
психичното здраве, са също така 
разнообразни, дълготрайни и водещи 
до дискриминация, като допринасят 
значително за неравенството по 
отношение на здравето. Освен това 
икономическата криза засяга 
факторите, определящи психичното 
здраве, тъй като защитните 
фактори са отслабени, а рисковите 
фактори се засилват.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Доказателствата и общите 
ценности и принципи в системите на 

(37) Доказателствата и общите 
ценности и принципи в системите на 
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здравеопазване в Европейския съюз, 
посочени в заключенията на Съвета от 2 
юни 2006 г., следва да подкрепят 
процесите на вземане на решения за 
планиране и управление на иновативни, 
ефикасни и устойчиви здравни системи, 
насърчаващи инструменти за 
гарантиране на всеобщ достъп до 
качествено здравеопазване, и 
доброволното по-широкомащабно 
прилагане на най-добрите практики.

здравеопазване в Европейския съюз, 
посочени в заключенията на Съвета от 2 
юни 2006 г., следва да подкрепят 
процесите на вземане на решения за 
планиране и управление на иновативни, 
ефикасни и устойчиви здравни системи, 
насърчаващи инструменти за 
гарантиране на всеобщ достъп до 
качествено здравеопазване и свързани 
грижи, ориентирани към 
пациентите, както и доброволното 
по-широкомащабно прилагане на най-
добрите практики.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) Предходните програми за 
действие на Съюза в областта на 
общественото здраве (2003—2008 г.) и 
в областта на здравето (2008—
2013 г.), приети съответно с решения 
№ 1786/2002/ЕО1а и № 1350/2007/ЕО1б и 
Регламент (ЕС) № 282/20141в на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„предходните програми за 
здравето“), получиха положителна 
оценка като довели до редица значими 
резултати и подобрения. 
Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ 
следва да се основава на 
постиженията на предходните 
програми за здравето.

____________________

1a Решение № 1786/2002/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 септември 2002 г. за приемане 
на програма за действие на 
Общността в областта на 
общественото здраве (2003—2008 г.) 
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(ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 1).

1б Решение № 1350/2007/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2007 г. за създаване на 
Втора програма за действие на 
Общността в областта на здравето 
(2008—2013 г.) (OB L 301, 20.11.2007 г., 
стр. 3).

1в Регламент (ЕС) № 282/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 март 2014 г. за създаване на 
Трета програма за действие на Съюза 
в областта на здравето (2014—
2020 г.) и за изменение на Решение 
№ 1350/2007/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., 
стр. 1).

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 37 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37б) Направлението „Здраве“ на 
ESF+ следва да е средство за 
насърчаване на дейности в 
областите, в които има добавена 
стойност за Съюза, която е видна от: 
обмен на добри практики между 
държавите членки; оказване на 
подкрепа на мрежи за обмен на знания 
или взаимно обучаване; търсене на 
решения на трансграничните заплахи 
с цел намаляване на рисковете и 
ограничаване на последиците от тях; 
разрешаване на определени въпроси 
във връзка с вътрешния пазар, по 
отношение на които Съюзът 
разполага с необходимата 
легитимност, за да осигури 
висококачествени решения във всички 
държави членки; отключване на 
потенциала за иновации в здравния 



PA\1162990BG.docx 11/18 PE627.836v01-00

BG

сектор; действия, които могат да 
доведат до създаване на система от 
целеви показатели, която да позволи 
информирано вземане на решения на 
равнището на Съюза; повишаване на 
ефикасността, като се избегне 
пилеене на ресурси поради дублиране и 
се оптимизира използването на 
финансовите ресурси.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Направлението „Здраве“ на 
ЕСФ+ следва да допринесе за 
профилактиката на заболяванията през 
целия живот на гражданите на Съюза, 
както и за укрепването на здравето чрез 
противодействие на рискови фактори 
като тютюнопушенето и пасивното 
тютюнопушене, вредната консумация на 
алкохол, употребата на незаконни 
наркотични вещества, чрез намаляване 
на вредите за здравето, причинени от 
наркотиците, нездравословните 
хранителни навици и липсата на 
физическа активност, и чрез 
поощряването на среда, 
благоприятстваща здравословен начин 
на живот, така че да бъдат допълнени 
действията на държавите членки в 
съответствие със съответните стратегии. 
Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ 
следва да интегрира модели на 
ефективна профилактика, иновативни 
технологии и нови бизнес модели и 
решения, за да допринесе за 
изграждането на иновативни, ефикасни 
и устойчиви системи на здравеопазване 
в държавите членки и да направи по-
лесен достъпа на европейските 

(38) Направлението „Здраве“ на 
ЕСФ+ следва да допринесе за 
профилактиката на заболяванията и 
ранна диагностика през целия живот 
на гражданите на Съюза, както и за 
укрепването на здравето чрез 
противодействие на рискови фактори 
като тютюнопушенето и пасивното 
тютюнопушене, вредната консумация на 
алкохол, употребата на незаконни 
наркотични вещества, чрез намаляване 
на вредите за здравето, причинени от 
наркотиците, нездравословните 
хранителни навици и липсата на 
физическа активност, и чрез 
поощряването на среда, 
благоприятстваща здравословен начин 
на живот, и добре организирани 
интервенции в областта на 
общественото здраве с цел 
намаляване на тежестта и 
въздействието на инфекциите върху 
общото здравно състояние през целия 
живот, така че да бъдат допълнени 
действията на държавите членки в 
съответствие със съответните стратегии. 
Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ 
следва да интегрира модели на 
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граждани до по-качествено и безопасно 
здравно обслужване.

ефективна профилактика, иновативни 
технологии и нови бизнес модели и 
решения, за да допринесе за 
изграждането на иновативни, ефикасни 
и устойчиви системи на здравеопазване 
в държавите членки и да направи по-
лесен достъпа на европейските 
граждани до по-качествено и безопасно 
здравно обслужване.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) От основно значение за 
ефикасността на системите за 
здравеопазване и за здравето на 
гражданите е да се намали тежестта, 
породена от устойчиви на лекарства 
инфекции и инфекции, свързани със 
здравното обслужване, и да се осигурят 
ефективни антимикробни средства.

(40) От основно значение за 
ефикасността на системите за 
здравеопазване и за здравето на 
гражданите е да се намали тежестта, 
породена от устойчиви на лекарства 
инфекции и инфекции, свързани със 
здравното обслужване, и да се осигурят 
ефективни антимикробни средства, 
както и да се насърчава отговорната 
употреба на антимикробни средства.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) Изпълнението на 
направлението „Здраве“ на ЕСФ+ 
следва да бъде изцяло съобразено с 
отговорностите на държавите 
членки по определянето на тяхната 
здравна политика, както и по 
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организирането и предоставянето на 
здравни услуги и медицински грижи.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка iх

Текст, предложен от Комисията Изменение

ix) подобряване на равния и 
навременен достъп до качествени, 
устойчиви и достъпни услуги; 
модернизиране на системите за 
социална закрила, включително 
насърчаване на достъпа до социална 
закрила; подобряване на достъпността, 
ефективността и устойчивостта на 
системите на здравеопазване и на 
услугите за полагане на дългосрочни 
грижи;

ix) подобряване на равния и 
навременен достъп до качествени, 
устойчиви и достъпни, ориентирани 
към пациентите услуги на 
здравеопазването и свързаните 
грижи; модернизиране на системите за 
социална закрила, включително 
насърчаване на достъпа до социална 
закрила; подобряване на достъпността, 
ефективността и устойчивостта на 
системите на здравеопазване и на 
услугите за полагане на дългосрочни 
грижи;

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка iх а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ixa) насърчаване на 
профилактиката и ранното 
диагностициране на заболяванията и 
промоция на здравето през целия 
живот;

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общият финансов пакет за ЕСФ+ 
за периода 2021—2027 г. е 
101 174 000 000 EUR по текущи цени.

1. Общият финансов пакет за ЕСФ+ 
за периода 2021—2027 г. е 
101 219 000 000 EUR по текущи цени.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансовият пакет за 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ за периода 2021—
2020 г. е 1 174 000 000 EUR по текущи 
цени.

3. Финансовият пакет за 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ за периода 2021—
2020 г. е 1 219 000 000 EUR по текущи 
цени.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 413 000 000 EUR за 
изпълнението на направление „Здраве“.

б) 458 000 000 EUR за 
изпълнението на направление „Здраве“.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а – подточка iv а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) добре организирани 
интервенции в областта на 
общественото здравеопазване с цел 
намаляване на тежестта и 
въздействието на инфекциите;

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка i a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) инвестиции в ранна 
диагностика и скрининг;

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква г – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) подкрепа за създаването на 
управителен съвет за здравето с цел 
изпълнението на действията по 
направлението „Здраве“

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1. Допустими за финансиране са 
само действия, преследващи целите, 
посочени в член 3 и член 26.

1. Допустими за финансиране са 
само действия, преследващи целите, 
посочени в членове 3, 4 и 26.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 29 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29a

Управителен съвет за здравето

1. Комисията създава 
управителен съвет за здравето 
(управителния съвет) за 
изпълнението на действията по 
направлението „Здраве“. 

2. Управителният съвет 
съсредоточава дейността си върху 
създаването на взаимодействие 
между направлението „Здраве“ и 
други програми със здравно измерение, 
чрез координация и сътрудничество, 
насърчаване на участието на 
пациентите и обществото и 
осигуряване на научни становища и 
препоръки. При тези действия се 
осигуряват насочени към стойността 
действия в областта на здравето, 
устойчивост, по-добри здравни 
решения, насърчаване на достъпа и 
намаляване на неравенството по 
отношение на здравето.

3. Управителният съвет 
предоставя всеобхватна стратегия и 
ръководство при изготвянето на 
работните планове в рамките на 
направлението „Здраве“.

4. Управителният съвет е 
независима група от представители 
на заинтересованите страни, 
съставена от участници от 
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съответните сектори в областта на 
общественото здраве, 
благосъстоянието и социалната 
закрила, с участието на 
представители на пациентите и на 
гражданите.

5. Управителният съвет се 
състои от 15—20 високопоставени 
лица от различни дисциплини и 
дейности, посочени в параграф 4. 
Членовете на управителния съвет се 
назначават от Комисията след 
открита покана за представяне на 
кандидатури или за изразяване на 
интерес, или и двете.

6. Управителният съвет има 
председател, който се назначава от 
Комисията измежду неговите 
членове.

7. Управителният съвет:

i) осигурява принос към 
годишните работни планове за 
направлението „Здраве“ след 
отправянето на предложение от 
Комисията; 

ii) разработва план за 
координация на управлението и 
сътрудничеството между 
направление „Здраве“ и други 
програми със здравно измерение. 
Планът улеснява осигуряването на 
видимост и координация на всички 
съществуващи финансови механизми, 
свързани със здравето, и подпомага 
координацията и сътрудничеството.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 29 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Член 29б

Международно сътрудничество

Комисията развива сътрудничество 
със съответните международни 
организации, като например 
Организацията на обединените нации 
и нейните специализирани агенции, и 
по-специално Световната здравна 
организация (СЗО), а също и със 
Съвета на Европа и Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) с оглед на 
изпълнението на направлението 
„Здраве“, за да се увеличат 
максимално ефективността и 
ефикасността на действията на 
равнището на Съюза и на 
международно равнище.

Or. en
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