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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 30 mai 2018, Comisia a prezentat o propunere de regulament privind Fondul Social 
European Plus (FSE +), care reunește domeniul de aplicare și resursele următoarelor fonduri 
și programe: Fondul social european și inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”; Fondul de 
ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane; Programul pentru ocuparea forței de 
muncă și inovare socială; și Programul în domeniul sănătății. Prin urmare, programul 
precedent în domeniul sănătății face parte din FSE + ca și componenta „Sănătate” a acestuia.

Deși raportorul salută consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii prin intermediul unui 
mecanism flexibil și necesitatea de a simplifica în continuare programarea fondurilor pentru a 
reduce birocrația inutilă și pentru eficientizare în interesul cetățenilor, consideră că acest lucru 
nu ar trebui făcut în defavoarea capacității UE de a răspunde mai bine la așteptările cetățenilor 
de a-și proteja și îmbunătăți sănătatea. În consecință, raportorul exprimă multiple preocupări 
referitoare la propunerea privind FSE + în forma sa actuală.

În primul rând, în aceste vremuri îngrijorătoare ale Brexitului și în contextul 
euroscepticismului care crește la cote alarmante, raportorul consideră că desprinderea sănătății 
ca un program separat și central este, fără îndoială, în defavoarea cetățenilor statelor membre, 
care susțin deja într-o majoritate covârșitoare noțiunea de intervenție sporită a UE în 
domeniul sănătății, potrivit sondajelor recente Eurobarometru. Mai mult, raportorul ar fi 
preferat să scoată componenta „Sănătate” din cadrul FSE +, iar Programul în domeniul 
sănătății să fie restabilit ca un program separat în cadrul următorului CFM. 

Programele anterioare de acțiune ale Uniunii în domeniul sănătății publice (2003-2008) și în 
domeniul sănătății (2008-2013 și 2014-2020) au fost evaluate favorabil ca având drept 
rezultat o serie de evoluții și îmbunătățiri importante. Încă de la început, aceste programe au 
adus politici cu o valoare adăugată majoră la nivelul UE, cu resurse limitate. Ele au stimulat 
cooperarea dintre statele membre în ceea ce privește acțiunile comune și schimbul de 
cunoștințe și au conturat strategia UE astfel încât să asigure îmbunătățirile atât de necesare în 
domeniul sănătății și al asistenței medicale în statele membre. Raportorul subliniază faptul că 
doar până în prezent, la evaluarea de la jumătatea perioadei a celui de al treilea program în 
domeniul sănătății, s-au înregistrat realizări semnificative, precum: înființarea a 24 de rețele 
europene de referință, sprijin pentru consolidarea sporită a capacității statelor membre de a 
răspunde la epidemii, sprijin pentru a răspunde la necesitățile în materie de sănătate ale 
migranților și refugiaților, schimburi de bune practici în domenii sensibile cum ar fi depistarea 
cancerului, reducerea consumului de alcool, prevenirea HIV/SIDA și a tuberculozei, dar și un 
sprijin sporit pentru legislația UE în domeniul sănătății privind medicamentele și dispozitivele 
medicale, pentru activitățile Rețelei de e-sănătate și evaluarea tehnologiilor medicale.

Prin urmare, raportorul consideră că un program în domeniul sănătății separat, solid și 
ambițios ar avea capacitatea de a face față viitoarelor realități îngrijorătoare și amenințărilor la 
adresa sănătății, cum ar fi rezistența la antimicrobiene, amenințările transfrontaliere, bolile 
cronice, dar și de a aborda provocările legate de îmbătrânirea populației sau prevenirea 
bolilor, de a promova un stil de viață sănătos sau de a pregăti sistemele de sănătate pentru 
tehnologii emergente.
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În al doilea rând, raportorul consideră că scăderea semnificativă a finanțării pentru 
componenta „Sănătate” este inacceptabilă. Deși pachetul financiar disponibil pentru 
Programul în domeniul sănătății 2014-2020 este de 458 de milioane EUR în prețuri curente, 
Comisia l-a redus la 413 milioane EUR în prețuri curente. Bugetul disponibil pentru acțiunea 
Uniunii în domeniul sănătății în cadrul următorului CFM ar trebui majorat cel puțin la același 
nivel ca în actualul CFM.

În cele din urmă, în ceea ce privește conținutul propunerii, raportorul consideră că sunt 
necesare anumite clarificări. De exemplu, ar trebui să se sublinieze faptul că accesul la 
servicii de îngrijire de calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile ar trebui să fie orientate 
către pacienți, că acțiunea Uniunii în domeniul sănătății ar trebui, printre obiectivele sale, să 
includă favorizarea prevenirii bolilor și a diagnosticării timpurii și promovarea sănătății pe tot 
parcursul vieții. Nu în ultimul rând, raportorul propune extinderea obiectivelor operaționale 
prin: intervenții bine concepute în materie de sănătate publică pentru reducerea ponderii și a 
impactului infecțiilor; investiții în diagnosticarea timpurie și în depistarea medicală; și 
sprijinirea creării unui Comitet director pentru sănătate care să se ocupe de punerea în aplicare 
a acțiunilor din cadrul componentei „Sănătate”.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) FSE+ ar trebui să urmărească 
promovarea ocupării forței de muncă prin 
intervenții active care să permită 
(re)integrarea pe piața muncii, în special a 
tinerilor, a șomerilor de lungă durată și a 
persoanelor inactive, precum și prin 
promovarea desfășurării de activități 
independente și a economiei sociale. FSE+ 
ar trebui să vizeze îmbunătățirea 
funcționării piețelor muncii prin sprijinirea 
modernizării instituțiilor implicate, cum ar 
fi serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă, pentru a îmbunătăți capacitatea 
acestora de a furniza consiliere și orientare 
specifică intensificată pe parcursul căutării 
unui loc de muncă și al tranziției către 
încadrarea în muncă și pentru a spori 
mobilitatea lucrătorilor. FSE+ ar trebui să 
promoveze participarea femeilor la piața 
muncii prin măsuri menite să asigure, 
printre altele, un echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată și un acces 
mai bun la serviciile de îngrijire a copiilor. 
FSE+ ar trebui, de asemenea, să vizeze 
asigurarea unui mediu de lucru sănătos și 
bine adaptat, pentru a răspunde riscurilor la 
adresa sănătății legate de evoluția formelor 
de muncă și de necesitățile forței de muncă 
în curs de îmbătrânire.

(13) FSE+ ar trebui să urmărească 
promovarea ocupării forței de muncă prin 
intervenții active care să permită 
(re)integrarea pe piața muncii, în special a 
tinerilor, a șomerilor de lungă durată și a 
persoanelor inactive, precum și prin 
promovarea desfășurării de activități 
independente și a economiei sociale. FSE+ 
ar trebui să vizeze îmbunătățirea 
funcționării piețelor muncii prin sprijinirea 
modernizării instituțiilor implicate, cum ar 
fi serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă, pentru a îmbunătăți capacitatea 
acestora de a furniza consiliere și orientare 
specifică intensificată pe parcursul căutării 
unui loc de muncă și al tranziției către 
încadrarea în muncă și pentru a spori 
mobilitatea lucrătorilor. FSE+ ar trebui să 
promoveze participarea femeilor la piața 
muncii prin măsuri menite să asigure, 
printre altele, un echilibru mai bun între 
viața profesională și cea privată și un acces 
mai bun la serviciile de îngrijire a copiilor. 
FSE+ ar trebui, de asemenea, să vizeze 
asigurarea unui mediu de lucru sănătos și 
bine adaptat, pentru a răspunde riscurilor la 
adresa sănătății legate de muncă, precum 
și de evoluția formelor de muncă și de 
necesitățile forței de muncă în curs de 
îmbătrânire.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) FSE+ ar trebui să sprijine eforturile 
statelor membre de a combate sărăcia în 
vederea ieșirii din cercul vicios al 
dezavantajării care continuă de la o 
generație la alta și de a promova 
incluziunea socială asigurând egalitatea de 
șanse pentru toți, combătând discriminarea 
și eliminând inegalitățile în materie de 
sănătate. Acest lucru implică mobilizarea 
unor politici diverse care să vizeze 
persoanele cele mai dezavantajate, 
indiferent de vârstă, inclusiv copiii, 
comunitățile marginalizate, cum ar fi romii, 
și lucrătorii săraci. FSE+ ar trebui să 
promoveze incluziunea activă a 
persoanelor îndepărtate de piața muncii, cu 
scopul de a asigura integrarea 
socioeconomică a acestora. FSE+ ar trebui 
să fie, de asemenea, utilizat pentru a spori 
accesul prompt și echitabil la servicii 
accesibile ca preț, sustenabile și de înaltă 
calitate, cum ar fi serviciile de asistență 
medicală și de îngrijire pe termen lung, în 
special serviciile de îngrijire în cadrul 
familiei și al comunității. FSE+ ar trebui să 
contribuie la modernizarea sistemelor de 
protecție socială, în special în vederea 
promovării accesibilității acestora.

(18) FSE+ ar trebui să sprijine eforturile 
statelor membre de a combate sărăcia în 
vederea ieșirii din cercul vicios al 
dezavantajării care continuă de la o 
generație la alta și de a promova 
incluziunea socială asigurând egalitatea de 
șanse pentru toți, combătând discriminarea 
și eliminând inegalitățile în materie de 
sănătate. Acest lucru implică de asemenea, 
fără însă a se limita la aceasta,
mobilizarea unor politici diverse care să 
vizeze persoanele cele mai dezavantajate, 
indiferent de vârstă, inclusiv copiii, 
comunitățile marginalizate, cum ar fi romii, 
și lucrătorii săraci. FSE+ ar trebui să 
promoveze incluziunea activă a 
persoanelor îndepărtate de piața muncii, cu 
scopul de a asigura integrarea 
socioeconomică a acestora. FSE+ ar trebui 
să fie, de asemenea, utilizat pentru a spori 
accesul prompt și echitabil la servicii 
accesibile ca preț, sustenabile și de înaltă 
calitate, cum ar fi serviciile de asistență 
medicală orientate către pacienți, 
serviciile de îngrijire conexe și de îngrijire 
pe termen lung, în special serviciile de 
îngrijire în cadrul familiei și al comunității. 
FSE+ ar trebui să contribuie la 
modernizarea sistemelor de protecție 
socială, în special în vederea promovării 
accesibilității acestora.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 36
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dacă populația va rămâne 
sănătoasă și activă mai mult timp și va 
avea mijloacele să joace un rol activ în 
gestionarea sănătății sale, se vor înregistra 
efecte pozitive asupra sănătății, a 
inegalităților în materie de sănătate, a 
calității vieții, a productivității, a 
competitivității și a incluziunii, reducându-
se, în același timp, presiunile asupra 
bugetelor naționale. Comisia s-a angajat să 
ajute statele membre să își atingă 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), 
în special ODD 3 – „Asigurarea unei vieți 
sănătoase și promovarea bunăstării tuturor 
la toate vârstele”.17

(36) Se impune continuarea eforturilor 
în vederea îndeplinirii cerințelor stabilite 
la articolul 168 din TFUE. Dacă populația 
va rămâne sănătoasă și activă mai mult 
timp și va avea mijloacele să joace un rol 
activ în gestionarea sănătății sale, se vor 
înregistra efecte pozitive asupra sănătății, a 
inegalităților în materie de sănătate, a 
calității vieții, a productivității, a 
competitivității și a incluziunii, reducându-
se, în același timp, presiunile asupra 
bugetelor naționale. Sprijinul și 
recunoașterea acordate inovării, care are 
un impact asupra sănătății, contribuie la 
asumarea provocării privind 
sustenabilitatea sectorului sănătății în 
contextul abordării provocărilor legate de 
schimbările demografice; în plus, 
acțiunile în vederea reducerii 
inegalităților în domeniul sănătății sunt 
importante pentru realizarea obiectivului 
de „creștere incluzivă”. Comisia s-a 
angajat să ajute statele membre să își atingă 
obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), 
în special ODD 3 – „Asigurarea unei vieți 
sănătoase și promovarea bunăstării tuturor 
la toate vârstele”17.

__________________ __________________

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

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Conform definiției Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS), „[s]ănătatea 
este o stare generală de bine din punct de 
vedere fizic, mintal și social, și nu simpla 
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absență a unei boli sau a unei 
infirmități”. Pentru a îmbunătăți 
sănătatea populației Uniunii, este esențial 
să nu se pună accentul exclusiv pe 
sănătatea fizică și bunăstarea socială. 
Potrivit OMS, problemele de sănătate 
mintală sunt responsabile pentru aproape 
40 % din anii trăiți cu dizabilități. 
Problemele de sănătate mintală sunt, de 
asemenea, variate și de lungă durată, 
constituie o sursă de discriminare și 
contribuie în mod semnificativ la 
inegalitatea în domeniul sănătății. În 
plus, criza economică afectează factorii 
care determină sănătatea mintală, 
deoarece factorii de protecție sunt 
diminuați, iar factorii de risc sunt sporiți.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Dovezile și valorile și principiile 
comune ale sistemelor de sănătate din 
Uniunea Europeană, astfel cum sunt 
prevăzute în Concluziile Consiliului din 
2 iunie 2006, ar trebui să stea la baza 
proceselor decizionale pentru planificarea 
și gestionarea unor sisteme de sănătate 
inovatoare, eficiente și reziliente, 
promovarea de instrumente pentru 
asigurarea accesului universal la servicii de 
asistență medicală de calitate, precum și 
punerea în aplicare voluntară la scară mai 
largă a bunelor practici.

(37) Dovezile și valorile și principiile 
comune ale sistemelor de sănătate din 
Uniunea Europeană, astfel cum sunt 
prevăzute în Concluziile Consiliului din 
2 iunie 2006, ar trebui să stea la baza 
proceselor decizionale pentru planificarea 
și gestionarea unor sisteme de sănătate 
inovatoare, eficiente și reziliente, 
promovarea de instrumente pentru 
asigurarea accesului universal la servicii de 
asistență medicală orientate către pacienți 
și servicii de îngrijire conexe de calitate, 
precum și punerea în aplicare voluntară la 
scară mai largă a bunelor practici.

Or. en

Amendamentul 6
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Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Programele anterioare de acțiune 
ale Uniunii în domeniul sănătății publice 
(2003-2008) și în domeniul sănătății 
(2008-2013 și 2014-2020), stabilite prin 
Deciziile nr. 1786/2002/CE1a și, respectiv, 
nr. 1350/2007/CE1b precum și prin 
Regulamentul (UE) nr. 282/20141c ale 
Parlamentului European și Consiliului 
(„programele anterioare din domeniul 
sănătății“), au fost evaluate favorabil ca 
având drept rezultat o serie de evoluții și 
îmbunătățiri importante. Componenta 
„Sănătate” a FSE+ ar trebui să se bazeze 
pe realizările programelor anterioare din 
domeniul sănătății.

____________________

1a Decizia nr. 1786/2002/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 septembrie 2002 de adoptare a 
unui program de acțiune comunitară în 
domeniul sănătății publice (2003-2008) 
(JO L 271, 9.10.2002, p. 1).

1b Decizia nr. 1350/2007/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2007 de instituire a unui 
Al doilea program de acțiune comunitară 
în domeniul sănătății (2008�2013) (JO L 
301, 20.11.2007, p. 3).

1c Regulamentul (UE) nr. 282/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 privind instituirea 
celui de al treilea program de acțiune a 
Uniunii în domeniul sănătății (2014-
2020) și de abrogare a Deciziei nr. 
1350/2007/CE (JO L 86, 21.3.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 7
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Propunere de regulament
Considerentul 37 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37b) Componenta „Sănătate” a FSE+ 
ar trebui să constituie un mijloc de 
promovare a acțiunilor în domenii în care 
există o valoare adăugată pentru Uniune, 
care poate fi demonstrată pe baza 
următoarelor aspecte: schimbul de bune 
practici între statele membre; sprijinirea 
rețelelor pentru schimbul de cunoștințe 
sau învățarea reciprocă; abordarea 
amenințărilor transfrontaliere pentru a 
reduce riscurile și a atenua consecințele 
acestora; abordarea anumitor aspecte 
privind piața internă în care Uniunea 
dispune de o legitimitate considerabilă 
pentru a asigura soluții de înaltă calitate 
pentru toate statele membre; deblocarea 
potențialului de inovare în domeniul 
sănătății; acțiuni care ar putea duce la un 
sistem de evaluare comparativă pentru a 
permite luarea în cunoștință de cauză a 
unor decizii la nivelul Uniunii; 
îmbunătățirea eficienței prin evitarea 
risipei de resurse ca urmare a 
redundanței și prin optimizarea utilizării 
resurselor financiare.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Componenta „Sănătate” a FSE+ ar 
trebui să contribuie la prevenirea bolilor 
de-a lungul întregii vieți a cetățenilor 
Uniunii și la promovarea sănătății, prin 
abordarea factorilor de risc precum 
consumul de tutun și fumatul pasiv, 
consumul dăunător de alcool, consumul de 

(38) Componenta „Sănătate” a FSE+ ar 
trebui să contribuie la prevenirea bolilor, la
diagnosticarea timpurie de-a lungul 
întregii vieți a cetățenilor Uniunii și la 
promovarea sănătății, prin abordarea 
factorilor de risc precum consumul de 
tutun, fumatul și fumatul pasiv, consumul 
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droguri ilegale și efectele nocive ale 
drogurilor asupra sănătății, obiceiurile 
alimentare nesănătoase și lipsa activității 
fizice și ar trebui să favorizeze dezvoltarea 
unor medii propice pentru stiluri de viață 
sănătoase, cu scopul de a completa 
acțiunea statelor membre în conformitate 
cu strategiile relevante. Componenta 
„Sănătate” a FSE+ ar trebui să promoveze 
modele de prevenție eficace, tehnologii 
inovatoare și noi modele și soluții de 
afaceri pentru a contribui la asigurarea 
unor sisteme de sănătate inovatoare, 
eficiente și sustenabile în statele membre și 
pentru a facilita accesul la o asistență 
medicală mai bună și mai sigură pentru 
cetățenii Uniunii.

dăunător de alcool, consumul de droguri 
ilegale și efectele nocive ale drogurilor 
asupra sănătății, obiceiurile alimentare 
nesănătoase și lipsa activității fizice și ar 
trebui să favorizeze dezvoltarea unor medii 
propice pentru stiluri de viață sănătoase, 
intervenții bine concepute în materie de 
sănătate publică pentru reducerea 
ponderii și a impactului infecțiilor asupra 
stării generale de sănătate pe tot 
parcursul vieții, cu scopul de a completa 
acțiunea statelor membre în conformitate 
cu strategiile relevante. Componenta 
„Sănătate” a FSE+ ar trebui să promoveze 
modele de prevenție eficace, tehnologii 
inovatoare și noi modele și soluții de 
afaceri pentru a contribui la asigurarea 
unor sisteme de sănătate inovatoare, 
eficiente și sustenabile în statele membre și 
pentru a facilita accesul la o asistență 
medicală mai bună și mai sigură pentru 
cetățenii Uniunii.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Reducerea poverii infecțiilor 
rezistente și a infecțiilor asociate asistenței 
medicale și garantarea disponibilității unor 
agenți antimicrobieni eficace sunt esențiale 
pentru a asigura eficiența sistemelor 
medicale și sănătatea cetățenilor.

(40) Reducerea poverii infecțiilor 
rezistente și a infecțiilor asociate asistenței 
medicale și garantarea disponibilității unor 
agenți antimicrobieni eficace, precum și 
promovarea utilizării responsabile a 
antimicrobienelor sunt esențiale pentru a 
asigura eficiența sistemelor medicale și 
sănătatea cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 10
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Propunere de regulament
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Punerea în aplicare a componentei 
„Sănătate” a FSE+ ar trebui să fie de o 
așa natură încât să se respecte 
responsabilitățile statelor membre în ceea 
ce privește definirea politicilor lor în 
domeniul sănătății și organizarea și 
prestarea serviciilor de sănătate și de 
asistență medicală.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ix

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ix) creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și cu 
prețuri accesibile; modernizarea sistemelor 
de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și 
a rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung;

(ix) creșterea accesului egal și în timp 
util la servicii de asistență medicală 
orientate către pacienți și servicii de 
îngrijire conexe de calitate, sustenabile și 
cu prețuri accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și 
a rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul ixa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ixa) favorizarea prevenirii bolilor și a 
diagnosticării timpurii și promovarea 
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sănătății pe tot parcursul vieții;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar total pentru 
ESF+ în perioada 2021-2027 este de 
101 174 000 000 EUR în prețuri curente.

1. Pachetul financiar total pentru 
ESF+ în perioada 2021-2027 este de 
101 219 000 000 EUR în prețuri curente.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pachetul financiar pentru 
componentele „Ocuparea forței de muncă 
și inovare socială” și „Sănătate” în 
perioada 2021-2027 este de 
1 174 000 000 EUR în prețuri curente.

3. Pachetul financiar pentru 
componentele „Ocuparea forței de muncă 
și inovare socială” și „Sănătate” în 
perioada 2021-2027 este de 
1 219 000 000 EUR în prețuri curente.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 413 000 000 EUR pentru punerea 
în aplicare a componentei „Sănătate”.

(b) 458 000 000 EUR pentru punerea 
în aplicare a componentei „Sănătate”.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) intervenții bine concepute în 
materie de sănătate publică pentru 
reducerea ponderii și a impactului 
infecțiilor;

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera b – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) investiții în diagnosticarea 
timpurie și în depistarea medicală;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) sprijinirea creării unui Comitet 
director pentru sănătate care să se ocupe 
de punerea în aplicare a acțiunilor din 
cadrul componentei „Sănătate”;

Or. en

Amendamentul 19
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Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sunt eligibile pentru finanțare 
numai acțiunile care vizează obiectivele 
prevăzute la articolele 3 și 26.

1. Sunt eligibile pentru finanțare 
numai acțiunile care vizează obiectivele 
prevăzute la articolele 3, 4 și 26.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a

Comitetul director pentru sănătate

1. Comisia instituie un Comitet 
director pentru sănătate („Comitetul 
director”) pentru punerea în aplicare a 
acțiunilor din cadrul componentei 
„Sănătate”; 

2. Comitetul director se concentrează 
asupra creării de sinergii între 
componenta „Sănătate” și alte programe 
în care este integrată o dimensiune a 
sănătății, prin coordonare și cooperare, 
promovarea pacienților și a implicării 
societății și prin oferirea de consiliere 
științifică și recomandări. Aceste 
demersuri oferă acțiuni în domeniul 
sănătății orientate către valoare, 
sustenabilitate, soluții mai bune pentru 
sănătate, facilitează accesul și reduc 
inegalitățile în materie de sănătate.

3. Comitetul director prezintă o 
strategie cuprinzătoare și asigură 
coordonarea în elaborarea planurilor de 
lucru din cadrul componentei „Sănătate”.

4. Comitetul director este un grup 
independent de părți interesate, format 
din actori din sectoare relevante din 
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domeniul sănătății publice, al bunăstării 
și al protecției sociale, cu participarea 
reprezentanților pacienților și cetățenilor.

5. Comitetul director este format din 
15 până la 20 de personalități provenind 
din diferite discipline și activități 
menționate la alineatul (4). Membrii 
Comitetului director sunt numiți de 
Comisie în urma unei cereri deschise de 
nominalizări sau de exprimare a 
interesului, sau a ambelor.

6. Comitetul director are un 
președinte care este numit de Comisie 
dintre membrii săi.

7. Comitetul director:

i. își aduce contribuția la planurile 
anuale de lucru pentru componenta 
„Sănătate”, în urma unei propuneri a 
Comisiei; 

ii. elaborează un plan de direcționare 
a coordonării și cooperării între 
componenta „Sănătate” și alte programe 
în care dimensiunea de sănătate este 
integrată. Planul facilitează asigurarea 
vizibilității și a coordonării tuturor 
mecanismelor financiare existente 
relevante în materie de sănătate și 
contribuie la direcționarea coordonării și 
cooperării.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 29 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29b

Cooperare internațională

Comisia intensifică cooperarea cu 
organizațiile internaționale relevante, 
cum ar fi Organizația Națiunilor Unite și 
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agențiile sale specializate, în special 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS), 
precum și cu Consiliul Europei și cu 
Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), în 
vederea punerii în aplicare a componentei 
„Sănătate”, cu scopul de a maximiza 
eficacitatea și eficiența acțiunilor la 
nivelul Uniunii și la nivel internațional.

Or. en
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