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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +), który obejmuje zakres stosowania i 
zasoby następujących funduszy i programów: Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym, programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji 
społecznych, oraz programu w dziedzinie zdrowia. W konsekwencji poprzedni program w 
dziedzinie zdrowia stanowi teraz część EFS + i jest jego komponentem „Zdrowie”.

Sprawozdawca pochwala wzmocnienie wymiaru społecznego Unii przez elastyczny 
mechanizm oraz widzi konieczność dalszego upraszczania programowania funduszy, aby 
ograniczyć zbędną biurokrację i zwiększać skuteczność działania w interesie naszych 
obywateli. Uważa on jednak, że nie powinno się to odbywać ze szkodą dla zdolności UE do 
lepszego spełniania oczekiwań obywateli w zakresie ochrony i poprawy ich zdrowia. W 
związku z tym wyraża liczne wątpliwości dotyczące obecnego brzmienia wniosku w sprawie 
EFS +.

Uważa on, że obecnie, w niespokojnej epoce brexitu i alarmującego wzrostu 
eurosceptycyzmu, zaprzestanie traktowania zdrowia jako oddzielnego i centralnego programu 
będzie bez wątpienia niekorzystne dla obywateli państw członkowskich, którzy zgodnie z 
ostatnimi badaniami Eurobarometru już teraz masowo popierają ideę dalszych działań UE w 
dziedzinie zdrowia. Ponadto sprawozdawca wolałby, aby zdrowie nie było komponentem 
EFS +, lecz by zostało ponownie włączone do kolejnych wieloletnich ram finansowych jako 
oddzielny program. 

Poprzednie unijne programy działań w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008) oraz w 
dziedzinie zdrowia (2008–2013 i 2014–2020) zostały ocenione pozytywnie, ponieważ 
skutkowały wieloma istotnymi zmianami i usprawnieniami. Od chwili powstania programy 
te, pomimo ograniczonych zasobów, stanowią ogromną wartość dodaną na poziomie UE. 
Przyczyniają się do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi w zakresie 
wspólnych działań i dzielenia się wiedzą, a także nadają kształt strategii UE, aby zapewnić 
niezwykle potrzebne usprawnienia w obszarze zdrowia i opieki zdrowotnej we wszystkich 
państwach członkowskich. Sprawozdawca podkreśla, że tylko podczas śródokresowej oceny 
trzeciego programu działań w dziedzinie zdrowia stwierdzono znaczące osiągnięcia, takie jak: 
utworzenie 24 europejskich sieci referencyjnych, zwiększanie potencjału w zakresie 
reagowania na ogniska choroby, reagowanie na potrzeby w zakresie zdrowia migrantów i 
uchodźców, wymiana dobrych praktyk w sensytywnych obszarach, jak badania przesiewowe 
w kierunku raka, ograniczenie spożycia alkoholu, zapobieganie HIV/AIDS i gruźlicy, a także 
zwiększone wsparcie dla unijnego prawodawstwa w zakresie produktów leczniczych i 
wyrobów medycznych oraz działań sieci e-zdrowie i oceny technologii medycznych.

Sprawozdawca uważa zatem, że odrębny, solidny i ambitny program działań w dziedzinie 
zdrowia pozwoliłby przygotować się na przyszłe niepokojące zdarzenia i zagrożenia dla 
zdrowia, takie jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, zagrożenia transgraniczne, 
czy choroby przewlekłe, a także mógłby sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się 
społeczeństwa i zapobieganiem chorobom, promować zdrowy styl życia, a ponadto 
przygotować systemy opieki zdrowotnej na nadejście nowych technologii.
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Ponadto sprawozdawca uważa, że znaczna redukcja środków finansowych przeznaczonych na 
komponent „Zdrowie” jest nie do przyjęcia. Pula środków finansowych przyznanych 
programowi w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020 wynosi 458 mln EUR według cen 
bieżących, lecz Komisja obniżyła tę kwotę do 413 mln EUR według cen bieżących. Budżet 
przeznaczony na działania Unii w dziedzinie zdrowia w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych należy zwiększyć przynajmniej do tego samego poziomu co w bieżących 
wieloletnich ramach finansowych.

Wreszcie, w odniesieniu do treści wniosku sprawozdawca uważa, że niezbędne są pewne 
wyjaśnienia. Należy na przykład podkreślić, że wysokiej jakości usługi w zakresie 
zrównoważonej i przystępnej cenowo opieki powinny koncentrować się na pacjentach, że 
działania Unii w dziedzinie zdrowia powinny, między innymi, obejmować profilaktykę 
chorób i wczesną diagnostykę oraz promowanie zdrowia przez całe życie. Wreszcie 
sprawozdawca proponuje dodanie do celów operacyjnych następujących celów: odpowiednio 
opracowanych interwencji z zakresu zdrowia publicznego, aby ograniczyć obciążenia
infekcjami oraz ich skutkami; inwestowania we wczesną diagnostykę i badania przesiewowe; 
oraz wspiera utworzenie Rady Sterującej ds. Zdrowia do realizacji działań w ramach 
komponentu „Zdrowie”.
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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających 
(re)integrację na rynku pracy, 
w szczególności osób młodych, 
długotrwale bezrobotnych i biernych 
zawodowo, a także przez promowanie 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej. 
Celem EFS+ powinno być usprawnienie 
funkcjonowania rynków pracy przez 
wspieranie modernizacji instytucji rynku 
pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia, aby poprawić ich zdolność do 
zapewniania intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego 
i zawodowego w okresie szukania pracy 
i przechodzenia do etapu zatrudnienia, 
a także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane ze zmieniającymi się 
formami pracy i na potrzeby starzejącej się 
siły roboczej.

(13) EFS+ powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia za pomocą 
aktywnych interwencji umożliwiających 
(re)integrację na rynku pracy, 
w szczególności osób młodych, 
długotrwale bezrobotnych i biernych 
zawodowo, a także przez promowanie 
samozatrudnienia i gospodarki społecznej. 
Celem EFS+ powinno być usprawnienie 
funkcjonowania rynków pracy przez 
wspieranie modernizacji instytucji rynku 
pracy, takich jak publiczne służby 
zatrudnienia, aby poprawić ich zdolność do 
zapewniania intensywnych, odpowiednio 
ukierunkowanych usług poradnictwa 
pedagogiczno-psychologicznego 
i zawodowego w okresie szukania pracy 
i przechodzenia do etapu zatrudnienia, 
a także ich zdolność do stymulowania 
mobilności pracowników. EFS+ powinien 
promować uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy za pomocą środków mających na 
celu zapewnienie, między innymi, lepszej 
równowagi między życiem zawodowym 
a prywatnym i lepszego dostępu do opieki 
nad dziećmi. EFS+ powinien też dążyć do 
zapewnienia zdrowego i dobrze 
dostosowanego środowiska pracy, aby 
skuteczniej reagować na zagrożenia 
zdrowia związane z pracą oraz ze 
zmieniającymi się formami pracy i na 
potrzeby starzejącej się siły roboczej.



PE627.836v01-00 6/17 PA\1162990PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce 
z ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji 
i przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to 
zmobilizowanie szeregu strategii 
skierowanych do osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji, bez względu na 
wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna 
i opieka długoterminowa, zwłaszcza usług 
opieki rodzinnej i środowiskowej. EFS+ 
powinien się przyczyniać do modernizacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

(18) EFS+ powinien wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce 
z ubóstwem, aby przerwać cykl 
marginalizacji przekazywany z pokolenia 
na pokolenie oraz promować włączenie 
społeczne przez zapewnienie wszystkim 
równych szans, zwalczanie dyskryminacji 
i przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej. Oznacza to również, 
między innymi, zmobilizowanie szeregu 
strategii skierowanych do osób 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
bez względu na wiek, w tym do dzieci, 
zmarginalizowanych społeczności, takich 
jak Romowie, oraz ubogich pracujących. 
EFS+ powinien promować aktywne 
włączenie osób pozostających daleko poza 
rynkiem pracy, aby zapewnić ich integrację 
społeczno-ekonomiczną. Należy również 
wykorzystać EFS+ do zwiększenia 
szybkiego i równego dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych i wysokiej 
jakości usług, takich jak opieka zdrowotna
ukierunkowana na pacjenta, opieka 
powiązana i opieka długoterminowa, 
zwłaszcza usług opieki rodzinnej 
i środowiskowej. EFS+ powinien się 
przyczyniać do modernizacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, 
w szczególności celem zwiększenia ich 
dostępności.

Or. en

Poprawka 3
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej 
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie będzie 
miało pozytywny wpływ na zdrowie, 
zmniejszenie nierówności pod względem 
stanu zdrowia i dostępu do opieki 
zdrowotnej, jakość życia, wydajność, 
konkurencyjność i włączenie społeczne, 
a jednocześnie przyczyni się do 
ograniczenia presji na budżety krajowe. 
Komisja z zaangażowaniem pomaga 
państwom członkowskim w osiąganiu ich 
celów zrównoważonego rozwoju, 
w szczególności celu 3: „Zapewnienie 
zdrowego życia wszystkim ludziom 
w każdym wieku oraz promowanie 
dobrobytu”17.

(36) Należy dokładać ciągłych starań, 
aby osiągnąć cele ustanowione w art. 168 
TFUE. Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej 
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie będzie 
miało pozytywny wpływ na zdrowie, 
zmniejszenie nierówności pod względem 
stanu zdrowia i dostępu do opieki 
zdrowotnej, jakość życia, wydajność, 
konkurencyjność i włączenie społeczne, 
a jednocześnie przyczyni się do 
ograniczenia presji na budżety krajowe. 
Wspieranie i uznawanie innowacji 
mających znaczenie dla zdrowia pomaga 
w podejmowaniu wyzwań związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
zdrowia w kontekście zmian 
demograficznych; ponadto działania 
mające na celu zmniejszenie nierówności 
w zakresie zdrowia są ważne dla 
osiągnięcia wzrostu sprzyjającego 
włączeniu społecznemu. Komisja 
z zaangażowaniem pomaga państwom 
członkowskim w osiąganiu ich celów 
zrównoważonego rozwoju, 
w szczególności celu 3: „Zapewnienie 
zdrowego życia wszystkim ludziom 
w każdym wieku oraz promowanie 
dobrobytu”17.

__________________ __________________

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

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(36a) Zgodnie z definicją Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie to 
całkowity dobrostan fizyczny, umysłowy i 
społeczny, a nie jedynie brak choroby lub 
schorzenia”. Aby poprawić stan zdrowia 
ludności w Unii, nie należy koncentrować
się wyłącznie na zdrowiu fizycznym i 
dobrostanie społecznym. Według WHO 
problemy ze zdrowiem psychicznym 
oznaczają niemal 40 % lat przeżytych w 
niepełnosprawności. Problemy ze 
zdrowiem psychicznym mają również 
szeroki zasięg, są długotrwałe i stanowią 
powód do dyskryminacji oraz przyczyniają 
się w znaczny sposób do występowania 
nierówności w obszarze zdrowia. Ponadto 
kryzys gospodarczy wpływa na czynniki 
warunkujące zdrowie psychiczne, 
ponieważ słabną czynniki ochronne, a 
nasilają się czynniki ryzyka.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Dowody naukowe oraz wspólne 
wartości i zasady systemów ochrony 
zdrowia Unii Europejskiej przedstawione 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r. powinny pomagać w procesie 
decyzyjnym dotyczącym planowania 
innowacyjnych, efektywnych i odpornych 
systemów ochrony zdrowia oraz 
zarządzania nimi, wspierając narzędzia 
zapewniające powszechny dostęp do 
dobrej jakości opieki zdrowotnej oraz 
dobrowolne wdrażanie na szerszą skalę 
najlepszych praktyk.

(37) Dowody naukowe oraz wspólne 
wartości i zasady systemów ochrony 
zdrowia Unii Europejskiej przedstawione 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r. powinny pomagać w procesie 
decyzyjnym dotyczącym planowania 
innowacyjnych, efektywnych i odpornych 
systemów ochrony zdrowia oraz 
zarządzania nimi, wspierając narzędzia 
zapewniające powszechny dostęp do 
dobrej jakości opieki zdrowotnej 
ukierunkowanej na pacjenta i opieki 
powiązanej oraz dobrowolne wdrażanie na 
szerszą skalę najlepszych praktyk.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Poprzednie unijne programy 
działań w dziedzinie zdrowia publicznego 
(2003–2008) oraz w dziedzinie zdrowia 
(2008–2013 i 2014–2020), przyjęte 
odpowiednio decyzją nr 1786/2002/WE1a i 
decyzją nr 1350/2007/WE1b oraz 
rozporządzeniem (UE) nr 282/20141c

Parlamentu Europejskiego i Rady 
(„poprzednie programy w dziedzinie 
zdrowia”), zostały pozytywnie ocenione, 
ponieważ dostarczyły wielu istotnych 
zmian i usprawnień. Komponent 
„Zdrowie” EFS + powinien bazować na 
osiągnięciach poprzednich programów w 
dziedzinie zdrowia.

____________________

1a Decyzja nr 1786/2002/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 
2002 r. przyjmująca program działań 
wspólnotowych w dziedzinie zdrowia 
publicznego (2003–2008) (Dz.U. L 271 z 
9.10.2002, s. 1).

1b Decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2007 r. ustanawiająca drugi 
wspólnotowy program działań w 
dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 
(Dz.U. L 301 z 20.11.2007, s. 3).

1c Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 
z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie 
ustanowienia Trzeciego Programu działań 
Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) 
oraz uchylające decyzję nr 1350/2007/WE 
(Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 1).

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37b) Komponent „Zdrowie” EFS + 
powinien być środkiem promocji działań 
w obszarach, w których istnieje unijna 
wartość dodana, którą można wykazać na 
podstawie : wymiany dobrych praktyk 
pomiędzy państwami członkowskimi; 
wspierania sieci służących dzieleniu się 
wiedzą lub wzajemnemu uczeniu się; 
przeciwdziałania zagrożeniom 
transgranicznym w celu ograniczenia 
ryzyka i łagodzenia ich następstw;
podjęcia pewnych kwestii związanych 
z rynkiem wewnętrznym, tam gdzie Unia 
posiada istotne uprawnienie do 
zapewnienia wysokiej jakości rozwiązań 
we wszystkich państwach członkowskich; 
uwalniania potencjału innowacyjnego 
w dziedzinie zdrowia; działań, które mogą 
doprowadzić do utworzenia systemu 
w zakresie analizy porównawczej, aby 
umożliwić podejmowanie świadomych 
decyzji na szczeblu unijnym; poprawy 
efektywności dzięki zapobieganiu 
marnotrawstwu środków wskutek 
powielania prac oraz optymalizacji 
wykorzystania środków finansowych.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Komponent „Zdrowie” EFS+ 
powinien się przyczyniać do profilaktyki 

(38) Komponent „Zdrowie” EFS+ 
powinien się przyczyniać do profilaktyki 
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zdrowotnej przez całe życie obywateli Unii 
i do promocji zdrowia przez działania 
dotyczące czynników ryzyka dla zdrowia, 
takich jak: palenie tytoniu i narażenie na 
wtórny dym tytoniowy, szkodliwe 
używanie alkoholu, stosowanie 
niedozwolonych środków odurzających, 
szkodliwe dla zdrowia skutki zażywania 
narkotyków, niezdrowe nawyki 
żywieniowe i brak aktywności fizycznej, 
a także wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia, uzupełniając 
działania państw członkowskich zgodnie 
z właściwymi strategiami. Komponent 
„Zdrowie” EFS+ powinien upowszechniać 
efektywne modele zapobiegania chorobom, 
innowacyjne technologie i nowe modele 
i rozwiązania biznesowe, aby przyczyniać 
się do innowacyjnych, wydajnych 
i trwałych systemów ochrony zdrowia 
w państwach członkowskich i ułatwiać 
Europejczykom dostęp do lepszej i bardziej 
bezpiecznej opieki zdrowotnej.

zdrowotnej i wczesnego rozpoznania przez 
całe życie obywateli Unii i do promocji 
zdrowia przez działania dotyczące 
czynników ryzyka dla zdrowia, takich jak: 
spożycie tytoniu, palenie i narażenie na 
wtórny dym tytoniowy, szkodliwe 
używanie alkoholu, stosowanie 
niedozwolonych środków odurzających, 
szkodliwe dla zdrowia skutki zażywania 
narkotyków, niezdrowe nawyki 
żywieniowe i brak aktywności fizycznej, 
a także wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia, odpowiednio 
opracowane interwencje z zakresu 
zdrowia publicznego na rzecz 
ograniczenia obciążenia infekcjami i ich 
wpływu na zdrowie przez całe życie, 
uzupełniając działania państw 
członkowskich zgodnie z właściwymi 
strategiami. Komponent „Zdrowie” EFS+ 
powinien upowszechniać efektywne 
modele zapobiegania chorobom, 
innowacyjne technologie i nowe modele 
i rozwiązania biznesowe, aby przyczyniać 
się do innowacyjnych, wydajnych 
i trwałych systemów ochrony zdrowia 
w państwach członkowskich i ułatwiać 
Europejczykom dostęp do lepszej i bardziej 
bezpiecznej opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Kluczowe znaczenie dla 
efektywności systemów opieki zdrowotnej 
i dla zdrowia obywateli ma ograniczenie 
problemu zakażeń wywołanych 
lekoopornymi drobnoustrojami oraz 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną, 
a także zapewnienie dostępności 
skutecznych środków 

(40) Kluczowe znaczenie dla 
efektywności systemów opieki zdrowotnej 
i dla zdrowia obywateli ma ograniczenie 
problemu zakażeń wywołanych 
lekoopornymi drobnoustrojami oraz 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną, 
a także zapewnienie dostępności 
skutecznych środków 
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przeciwdrobnoustrojowych. przeciwdrobnoustrojowych i promowanie 
ich odpowiedzialnego wykorzystania.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42a) Wdrażanie komponentu 
„Zdrowie” ESF + powinno odbywać się z 
poszanowaniem odpowiedzialności państw 
członkowskich w zakresie określania ich 
polityki zdrowotnej, jak również 
organizacji i świadczenia usług 
zdrowotnych i opieki medycznej.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt ix

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ix) zwiększanie równego i szybkiego 
dostępu do dobrej jakości, trwałych 
i przystępnych cenowo usług; 
modernizacja systemów zabezpieczenia 
społecznego, w tym wspieranie dostępu do 
ochrony socjalnej; poprawa dostępności, 
efektywności i odporności systemów 
ochrony zdrowia i usług opieki 
długoterminowej;

(ix) zwiększanie równego i szybkiego 
dostępu do dobrej jakości, trwałych 
i przystępnych cenowo ukierunkowanych 
na pacjenta usług opieki zdrowotnej i 
usług powiązanych; modernizacja 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
w tym wspieranie dostępu do ochrony 
socjalnej; poprawa dostępności, 
efektywności i odporności systemów 
ochrony zdrowia i usług opieki 
długoterminowej;

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt ix a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ixa) lepsza profilaktyka chorób i 
wczesna diagnostyka oraz promowanie 
zdrowia przez całe życie;

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Całkowita pula środków 
finansowych na EFS+ na lata 2021–2027 
wynosi 101 174 000 000 EUR w cenach 
bieżących.

1. Całkowita pula środków 
finansowych na EFS+ na lata 2021–2027 
wynosi 101 219 000 000 EUR w cenach 
bieżących.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Pula środków finansowych na 
komponent „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” i komponent „Zdrowie” na lata 
2021–2027 wynosi 1 174 000 000 EUR 
w cenach bieżących.

3. Pula środków finansowych na 
komponent „Zatrudnienie i innowacje 
społeczne” i komponent „Zdrowie” na lata 
2021–2027 wynosi 1 219 000 000 EUR 
w cenach bieżących.

Or. en

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 413 000 000 EUR na wdrażanie 
komponentu „Zdrowie”.

b) 458 000 000 EUR na wdrażanie 
komponentu „Zdrowie”.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) odpowiednio opracowane 
interwencje z zakresu zdrowia 
publicznego, aby ograniczyć obciążenia 
infekcjami oraz ich skutkami;

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera b – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) inwestowanie we wczesną 
diagnostykę i badania przesiewowe;

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera d – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(iiia) wspieranie utworzenia Rady 
Sterującej ds. Zdrowia do realizacji 
działań w ramach komponentu „Zdrowie”

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do finansowania kwalifikują się 
wyłącznie działania służące realizacji 
celów, o których mowa w art. 3 i 26.

1. Do finansowania kwalifikują się 
wyłącznie działania służące realizacji 
celów, o których mowa w art. 3, 4 i 26.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a (nowy)

Rada Sterująca ds. Zdrowia

1. Komisja powołuje Radę Sterującą 
ds. Zdrowia („Radę Sterującą”) do 
realizacji działań w ramach komponentu 
„Zdrowie”. 

2. Rada Sterująca koncentruje się na 
tworzeniu synergii między komponentem 
„Zdrowie” a innymi programami 
obejmującymi aspekt zdrowia, poprzez 
współpracę i koordynację, propagowanie 
zaangażowania pacjentów i społeczeństwa 
oraz zapewnianie doradztwa naukowego i 
wydawanie zaleceń. Działania te 
zapewniają ukierunkowane na wartość 
działania w dziedzinie zdrowia, 
zrównoważony rozwój, lepsze rozwiązania 
w dziedzinie zdrowia oraz zwiększają 
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dostęp i zmniejszają nierówności w 
zakresie zdrowia.

3. Rada Sterująca zapewnia 
kompleksową strategię i kierowanie 
planami prac w ramach komponentu 
„Zdrowie”.

4. Rada Sterująca jest niezależną 
grupą zainteresowanych stron, składającą 
się z podmiotów z odpowiednich sektorów 
w dziedzinie zdrowia publicznego, 
dobrostanu i ochrony socjalnej, z 
udziałem przedstawicieli pacjentów i 
obywateli.

5. Rada Sterująca składa się z 15 do 
20 wysokich rangą osób reprezentujących 
różne dyscypliny i rodzaje działalności, o 
których mowa w ust. 4. Członkowie Rady 
Sterującej są mianowani przez Komisję na 
podstawie otwartego zaproszenia do
zgłaszania kandydatur lub wyrażenia 
zainteresowania lub obu rodzajów 
zaproszeń.

6. Na czele Rady Sterującej ds. 
Zdrowia stoi przewodniczący wybrany 
przez Komisję spośród członków rady.

7. Rada Sterująca ds. Zdrowia:

i. na wniosek Komisji wnosi wkład w 
roczne plany prac dotyczące komponentu 
„Zdrowie”; 

ii. opracowuje plan działania na 
rzecz kierowania koordynacją i 
współpracą między komponentem 
„Zdrowie” a innymi programami, które 
obejmują obszar zdrowia. Plan działania 
ułatwia widoczność i koordynację 
wszystkich istniejących mechanizmów 
finansowych mających znaczenie dla 
zdrowia oraz pomaga w kierowaniu 
koordynacją i współpracą.

Or. en

Poprawka 21
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29b

Współpraca międzynarodowa

W celu realizacji komponentu „Zdrowie”, 
aby maksymalnie zwiększyć skuteczność 
i efektywność działań na szczeblu unijnym 
i międzynarodowym, Komisja rozwija 
współpracę z odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak 
Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej 
wyspecjalizowane agencje, 
w szczególności Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO), jak również z Radą 
Europy i Organizacją Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Or. en
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