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KORT BEGRUNDELSE

Den 30. maj 2018 forelagde Kommissionen et forslag til forordning om Den Europæiske 
Socialfond (ESF+), som samler anvendelsesområdet og midlerne af følgende fonde og 
programmer: Den Europæiske Socialfond og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, Programmet for beskæftigelse og 
social innovation og Sundhedsprogrammet. Det tidligere sundhedsprogram indgår derfor som 
en del af ESF+ som led i sundhedsaspektet.

Ordføreren glæder sig over styrkelsen af Unionens sociale dimension ved hjælp af en 
fleksibel ordning og bestræbelserne på yderligere at forenkle fondsprogrammeringen for at 
mindske unødvendigt bureaukrati og sigte mod effektivitet i borgernes interesse, men mener 
dog, at dette ikke bør ske på bekostning af EU's evne til bedre at opfylde borgernes 
forventninger om at beskytte og forbedre deres sundhed. Ordføreren påpeger følgelig en 
række grunde til at nære betænkeligheder ved forslaget vedrørende ESF+ i den foreliggende 
form.

For det første mener ordføreren, at det at opgive sundhed som et særskilt og centralt program 
her i denne usikre tid præget af Brexit og en voldsomt tiltagende euroskepticisme, helt sikkert 
vil være til skade for medlemsstaternes borgere, der ifølge nye eurobarometerundersøgelser 
allerede i overvældende grad går ind for, at EU gør en større indsats på sundhedsområdet. 
Ordføreren ville endvidere have foretrukket at trække sundhedsdelen ud af ESF+, og at 
sundhedsprogrammet blev genoprettet som et separat program under den næste FFR. 

De tidligere programmer for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed (2003-2008) og på 
sundhedsområdet (2008-2013 og 2014-2020) er blevet positivt vurderet til at have medført en 
væsentlig udvikling og væsentlige forbedringer. Siden disse programmer blev indledt, har de 
tilført EU's politikker en betragtelig merværdi med begrænsede ressourcer. De har sat skub i 
samarbejdet mellem medlemsstaterne gennem en fælles indsats og videndeling og udformet 
EU's strategi for at sikre de forbedringer, der er stort behov for på områderne sundhed og 
sundhedspleje i medlemsstaterne. Ordføreren understreger, at der allerede ved 
midtvejsevalueringen af det tredje sundhedsprogram var opnået betydelige resultater såsom: 
etablering af 24 europæiske netværk af referencecentre, støtte til øget kapacitetsopbygning til 
imødegåelse af sygdomsudbrud, støtte til at imødekomme migranters og flygtninges 
sundhedsbehov, udveksling af god praksis inden for følsomme områder som kræftscreening, 
alkoholreduktion, hiv/aids- og tuberkuloseforebyggelse, men også øget støtte til EU's 
sundhedslovgivning om lægemidler og medicinsk udstyr, e-sundhedsnetværkets aktiviteter og 
vurdering af sundhedsteknologi.

Ordføreren mener derfor, at et særskilt, robust og ambitiøst sundhedsprogram ikke alene vil 
have kapacitet til at imødegå de kommende foruroligende realiteter og sundhedstrusler, såsom 
antimikrobiel resistens, grænseoverskridende trusler og kroniske sygdomme, men også til at 
tackle udfordringerne i forbindelse med en aldrende befolkning eller sygdomsforebyggelse, 
fremme en sund livsstil eller forberede vores sundhedssystemer til nye teknologier.

For det andet mener ordføreren, at den betydelige nedskæring af finansieringen af 
sundhedsdelen er uacceptabel. Mens bevillingerne afsat til sundhedsprogrammet 2014-2020 
var på 458 mio. EUR i løbende priser, har Kommissionen nedsat beløbet til 413 mio. EUR i 
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løbende priser. Det budget, der er til rådighed for Unionens indsats på sundhedsområdet under 
den næste FFR, bør øges til mindst det samme niveau som i den nuværende FFR.

For så vidt angår forslagets indhold mener ordføreren, at visse præciseringer er nødvendige. 
Det bør f.eks. understreges, at adgang til bæredygtige sundhedsydelser af høj kvalitet og til en 
overkommelig pris bør være patientfokuseret, at Unionens indsats på sundhedsområdet blandt 
sine målsætninger bør omfatte fremme af sygdomsforebyggelse og tidlig diagnosticering samt 
sundhedsfremme gennem hele livet. Sidst, men ikke mindst, foreslår ordføreren at tilføje 
følgende til de operationelle mål: veltilrettelagte interventioner på sundhedsområdet med 
henblik på at reducere byrden og virkningerne af infektioner, investering i tidlig 
diagnosticering og screening og støtte til oprettelsen af en styringskomité for sundhed, der 
skal gennemføre aktionerne under sundhedsdelen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 
følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at 
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at 
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
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arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med såvel 
arbejde som arbejdsformer under 
forandring samt den aldrende 
arbejdsstyrkes behov.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
også, men ikke kun mobilisering af en 
række politikker målrettet mod de mest 
ugunstigt stillede mennesker uanset alder, 
herunder børn, marginaliserede samfund, 
som for eksempel romaer, og arbejdende 
fattige. ESF+ bør fremme aktiv inklusion 
af mennesker, der befinder sig langt væk 
fra arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel patientfokuseret 
sundhedspleje, dertil relateret pleje og 
langtidspleje, navnlig familie- og 
lokalsamfundsbaserede plejetjenester. 
ESF+ bør bidrage til moderniseringen af 
sociale beskyttelsessystemer for navnlig at 
fremme adgangen hertil.

Or. en

Ændringsforslag 3
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Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) At holde mennesker sunde og 
aktive længere og sætte dem i stand til at 
spille en aktiv rolle i forvaltningen af deres 
sundhed vil have positive virkninger på 
sundhed, uligheder på sundhedsområdet, 
livskvalitet, produktivitet, 
konkurrencedygtighed og inklusion, 
samtidig med at presset på de nationale 
budgetter lettes. Kommissionen har 
forpligtet sig til at hjælpe medlemsstaterne 
til at nå deres mål for bæredygtig 
udvikling, navnlig bæredygtigt 
udviklingsmål 3: "Vi skal sikre et sundt liv 
for alle og fremme trivsel for alle 
aldersgrupper".17

(36) En vedvarende indsats er påkrævet 
for at opfylde de krav, der er anført i 
artikel 168 i TEUF. At holde mennesker 
sunde og aktive længere og sætte dem i 
stand til at spille en aktiv rolle i 
forvaltningen af deres sundhed vil have 
positive virkninger på sundhed, uligheder 
på sundhedsområdet, livskvalitet, 
produktivitet, konkurrencedygtighed og 
inklusion, samtidig med at presset på de 
nationale budgetter lettes. Støtte til og 
anerkendelse af innovation, som har 
indvirkning på sundheden, bidrager til at 
tage udfordringen med bæredygtighed i 
sundhedssektoren op i forbindelse med 
håndtering af de udfordringer, som den 
demografiske udvikling indebærer. 
Desuden er foranstaltninger til 
begrænsning af uligheder på 
sundhedsområdet af stor betydning med 
henblik på at opnå "inklusiv vækst".
Kommissionen har forpligtet sig til at 
hjælpe medlemsstaterne til at nå deres mål 
for bæredygtig udvikling, navnlig 
bæredygtigt udviklingsmål 3: "Vi skal 
sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel 
for alle aldersgrupper".17

__________________ __________________

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

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Ifølge 
Verdenssundhedsorganisationens 
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(WHO's) definition er sundhed en tilstand 
af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt 
velbefindende og ikke blot fravær af 
sygdom eller svækkelse. For at forbedre 
befolkningens sundhed i Unionen er det 
vigtigt ikke kun at fokusere på fysisk 
sundhed og social velfærd. Ifølge WHO er 
mentale sundhedsproblemer årsag til 
næsten 40 % af antallet af år levet med 
funktionsnedsættelse. Mentale 
sundhedsproblemer er ligeledes 
omfattende, langvarige og en kilde til 
diskrimination, og de bidrager i betydelig 
grad til uligheder på sundhedsområdet. 
Endvidere påvirker den økonomiske krise 
faktorer, der er bestemmende for mental 
sundhed, da de beskyttende faktorer 
svækkes, og risikofaktorerne øges.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Dokumentation bør sammen med 
de fælles værdier og principper i EU's 
sundhedssystemer, som omhandlet i Rådets 
konklusioner af 2. juni 2006, støtte 
beslutningstagningsprocesserne med 
hensyn til planlægning og forvaltning af 
innovative, effektive og modstandsdygtige 
sundhedssystemer og fremme værktøjer til 
at sikre universel adgang til sundhedspleje 
af høj kvalitet og frivillig gennemførelse af 
bedste praksis i større skala.

(37) Dokumentation bør sammen med 
de fælles værdier og principper i EU's 
sundhedssystemer, som omhandlet i Rådets 
konklusioner af 2. juni 2006, støtte 
beslutningstagningsprocesserne med 
hensyn til planlægning og forvaltning af 
innovative, effektive og modstandsdygtige 
sundhedssystemer og fremme værktøjer til 
at sikre universel adgang til 
patientfokuseret sundhedspleje og 
relateret pleje af høj kvalitet og frivillig 
gennemførelse af bedste praksis i større 
skala.

Or. en

Ændringsforslag 6
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Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) De tidligere programmer for 
Unionens indsats inden for folkesundhed 
(2003-2008) og inden for sundhed (2008-
2013 og 2014-2020), som blev vedtaget 
ved henholdsvis Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1786/2002/EF1a og 
nr. 1350/2007/EF1b og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 282/20141c ("de tidligere 
sundhedsprogrammer"), er blevet positivt 
vurderet til at have skabt en væsentlig 
udvikling og væsentlige forbedringer. 
Sundhedsdelen af ESF+ bør bygge på 
resultaterne af de tidligere 
sundhedsprogrammer.

____________________

1a Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. 
september 2002 om vedtagelse af et 
program for Fællesskabets indsats inden 
for folkesundhed (2003-2008) (EFT L 271 
af 9.10.2002, s. 1).

1b Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1350/2007/EF af 23. oktober 
2007 om oprettelse af andet EF-
handlingsprogram for sundhed (2008-
2013), EUT L 301 af 20.11.2007, s. 3.

1c Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 282/2014 af 11. marts 
2014 om oprettelse af et tredje EU-
handlingsprogram for sundhed (2014-
2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 
1350/2007/EF (EUT L 86 af 21.3.2014, s. 
1).

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning



PA\1162990DA.docx 9/16 PE627.836v01-00

DA

Betragtning 37 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37b) Sundhedsdelen af ESF+ bør være 
et redskab til at fremme aktioner på 
områder, hvor der er en EU-merværdi, 
der kan påvises ud fra følgende: 
Udveksling af god praksis mellem 
medlemsstaterne; støtte til netværk for 
vidensdeling eller gensidig læring; 
håndtering af grænseoverskridende 
trusler for at mindske de hermed 
forbundne risici og afbøde deres 
konsekvenser; håndtering af visse 
problemstillinger vedrørende det indre 
marked, hvor Unionen har vidtgående 
legitimitet til at sikre løsninger af høj 
kvalitet i medlemsstaterne; frigørelse af 
innovationspotentialet inden for sundhed; 
aktioner, der kan føre til indførelse af et 
benchmarkingsystem, således at der gives 
mulighed for at træffe beslutninger på et 
kvalificeret grundlag på europæisk plan; 
forbedring af effektiviteten ved at undgå 
spild af ressourcer som følge af 
overlapninger samt optimeret anvendelse 
af de finansielle ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør via ESF+'s indsatsområde 
vedrørende sundhed bidrages til 
sygdomsforebyggelse gennem hele livet 
for EU-borgerne og til fremme af sundhed 
ved at håndtere sundhedsrisikofaktorer som 
for eksempel tobaksrygning og passiv 
rygning, alkoholmisbrug, forbrug af 
ulovlige stoffer og narkotikarelaterede 
helbredsskader, usunde kostvaner og fysisk 

(38) Der bør via ESF+'s indsatsområde 
vedrørende sundhed bidrages til 
sygdomsforebyggelse og tidlig diagnose 
gennem hele livet for EU-borgerne og til 
fremme af sundhed ved at håndtere 
sundhedsrisikofaktorer som for eksempel 
brug af tobak, rygning og passiv rygning, 
alkoholmisbrug, forbrug af ulovlige stoffer 
og narkotikarelaterede helbredsskader, 
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inaktivitet og skabe gunstige miljøer for en 
sund livsstil for at supplere 
medlemsstaternes tiltag i 
overensstemmelse med de relevante 
strategier. Der bør via ESF+'s 
indsatsområde vedrørende sundhed 
udbredes effektive forebyggelsesmodeller, 
innovative teknologier og nye 
forretningsmodeller og -løsninger for at 
bidrage til innovative, effektive og 
bæredygtige sundhedssystemer i 
medlemsstaterne og lette adgangen til 
bedre og sikrere sundhedspleje for 
europæiske borgere.

usunde kostvaner og fysisk inaktivitet og 
skabes gunstige miljøer for en sund livsstil
og gennemføres veltilrettelagte 
interventioner på folkesundhedsområdet 
med henblik på at nedbringe byrderne og 
virkningerne af infektioner for sundheden 
generelt gennem hele livet for at supplere 
medlemsstaternes tiltag i 
overensstemmelse med de relevante 
strategier. Der bør via ESF+'s 
indsatsområde vedrørende sundhed 
udbredes effektive forebyggelsesmodeller, 
innovative teknologier og nye 
forretningsmodeller og -løsninger for at 
bidrage til innovative, effektive og 
bæredygtige sundhedssystemer i 
medlemsstaterne og lette adgangen til 
bedre og sikrere sundhedspleje for 
europæiske borgere.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Det har afgørende betydning for 
sundhedssystemernes effektivitet og 
borgernes sundhed, at antallet af resistente 
infektioner og infektioner forårsaget i 
sundhedsvæsenet reduceres, og at det 
sikres, at effektive antimikrobielle stoffer 
er til rådighed.

(40) Det har afgørende betydning for 
sundhedssystemernes effektivitet og 
borgernes sundhed, at antallet af resistente 
infektioner og infektioner forårsaget i 
sundhedsvæsenet reduceres, og at det 
sikres, at effektive antimikrobielle stoffer 
er til rådighed, og at ansvarlig anvendelse 
af antimikrobielle stoffer fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Gennemførelsen af indsatsområdet 
sundhed under ESF+ bør være således, at 
medlemsstaternes ansvar for 
udformningen af deres sundhedspolitik 
samt for organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser og behandling på 
sundhedsområdet respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ix) at fremme lige og rettidig adgang til 
tjenester, der er bæredygtige, økonomisk 
overkommelige og af høj kvalitet, at 
modernisere sociale beskyttelsessystemer, 
herunder ved at fremme adgangen til social 
beskyttelse, at forbedre tilgængeligheden, 
effektiviteten og modstandsdygtigheden af 
sundhedssystemer og langtidsplejetjenester

ix) at fremme lige og rettidig adgang til 
patientfokuserede sundhedstjenester og 
relaterede plejetjenester, der er 
bæredygtige, økonomisk overkommelige 
og af høj kvalitet, at modernisere sociale 
beskyttelsessystemer, herunder ved at 
fremme adgangen til social beskyttelse, at 
forbedre tilgængeligheden, effektiviteten 
og modstandsdygtigheden af 
sundhedssystemer og langtidsplejetjenester

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. ix a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ixa) at fremme sygdomsforebyggelse og 
tidlig diagnose og sundhedsfremme 
gennem hele livet

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den samlede finansieringsramme 
for ESF+ for perioden 2021-2027 er på 
101 174 000 000 EUR i løbende priser.

1. Den samlede finansieringsramme
for ESF+ for perioden 2021-2027 er på 
101 219 000 000 EUR i løbende priser.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Finansieringsrammen for 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed for 
perioden 2021-2027 er på 1 174 000 000
EUR i løbende priser.

3. Finansieringsrammen for 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed for 
perioden 2021-2027 er på 1 219 000 000
EUR i løbende priser.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 413 000 000 EUR til 
gennemførelsen af indsatsområdet 
sundhed.

b) 458 000 000 EUR til 
gennemførelsen af indsatsområdet 
sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 16
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) at gennemføre veltilrettelagte 
interventioner på sundhedsområdet med 
henblik på at reducere byrden og 
virkningerne af infektioner,

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 26– stk. 2 – litra b – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) at investere i tidlig diagnosticering 
og screening og

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra d – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) at støtte oprettelsen af en 
styringskomité for sundhed, der skal 
gennemføre aktionerne under 
sundhedsdelen.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kun aktioner, der forfølger de i 
artikel 3 og 26 omhandlede målsætninger, 
er berettiget til støtte.

1. Kun aktioner, der forfølger de i 
artikel 3, 4 og 26 omhandlede 
målsætninger, er berettiget til støtte.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a

Styringskomitéen for sundhed

1. Kommissionen opretter en 
styringskomité for sundhed, der skal 
gennemføre aktionerne under 
indsatsområdet sundhed. 

2. Styringskomitéen fokuserer på at 
skabe synergier mellem sundhedsdelen og 
andre programmer, hvor en 
sundhedsdimension er integreret, gennem 
koordinering og samarbejde, fremme af 
patienter og inddragelse af samfundet og 
ved at yde videnskabelig rådgivning og 
give anbefalinger. Disse aktioner skal 
omfatte værdiorienterede 
sundhedsforanstaltninger, bæredygtighed, 
bedre sundhedsløsninger, fremme af 
adgang og begrænsning af uligheder på 
sundhedsområdet.

3. Styringskomitéen sørger for en 
omfattende strategi og styring i 
forbindelse med udarbejdelsen af 
arbejdsplanerne under sundhedsdelen.

4. Styringskomitéen er en uafhængig 
interessentgruppe bestående af aktører fra 
relevante sektorer inden for folkesundhed, 
trivsel og social beskyttelse med deltagelse 
af patientrepræsentanter og borgere.
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5. Styringskomitéen består af 15 til 
20 personer på højt niveau, der er hentet 
fra forskellige fagområder og aktiviteter 
omhandlet i stk. 4. Medlemmerne af 
styringskomitéen udpeges af 
Kommissionen efter en åben indkaldelse 
af ansøgninger eller 
interessetilkendegivelser eller begge dele.

6. Styringskomitéen har en formand, 
som Kommissionen udnævner blandt sine 
medlemmer.

7. Styringskomitéen

i. giver input til de årlige 
arbejdsplaner for indsatsområdet sundhed 
på forslag af Kommissionen 

ii. udarbejder en plan for styring af 
koordinering og samarbejde mellem 
sundhedsdelen og andre programmer, 
hvor sundhedsdimensionen er integreret. 
Denne plan skal gøre det lettere at sikre 
synlighed og koordinering af alle 
eksisterende finansielle mekanismer, der 
er relevante for sundheden, og skal 
bidrage til styring af koordinering og 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 29 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29b

Internationalt samarbejde

Kommissionen udvikler et samarbejde 
med relevante internationale 
organisationer som for eksempel De 
Forenede Nationer (FN) og FN's 
særorganisationer, navnlig 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), 
samt med Europarådet og Organisationen 
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for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 
(OECD) for at gennemføre 
indsatsområdet sundhed med henblik på 
at gøre aktioner på EU-plan og på 
internationalt plan så effektive som 
muligt.

Or. en
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