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KRATKA OBRAZLOŽITEV

30. maja 2018 je Komisija predstavila predlog uredbe o Evropskem socialnem skladu plus 
(ESS+), ki združuje obseg in sredstva naslednjih skladov in programov: Evropskega 
socialnega sklada in pobude za zaposlovanje mladih; Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim; Programa za zaposlovanje in socialne inovacije in Programa zdravja. Nekdanji 
Program zdravja je zato sestavni del sklada ESS+ kot njegov sklop za zdravje.

Pripravljavec mnenja sicer pozdravlja večjo socialno razsežnost Unije s prožnim 
mehanizmom in potrebo po nadaljnji poenostavitvi programiranja sklada za odpravo 
nepotrebne birokracije in spodbujanje učinkovitosti v interesu naših državljanov, prepričan pa 
je, da EU zato ne bi smela zmanjšati svoje sposobnosti, da bolje izpolnjuje pričakovanja 
državljanov glede varstva in izboljšanja njihovega zdravja. Posledično pripravljavec mnenja 
izraža več pomislekov glede obstoječega predloga ESS+.

Prvič, v teh skrb vzbujajočih časih brexita in strahovito naraščajočega evroskepticizma se 
pripravljavcu mnenja zdi, da bi bila izločitev zdravja kot ločenega in osrednjega programa 
nedvomno v škodo državljanom držav članic, ki po rezultatih nedavnih raziskav 
Eurobarometra že prepričljivo podpirajo zamisel EU, da še bolj poseže na področje zdravja. 
Poleg tega bi pripravljavec mnenja raje videl, da bi bil izvzet sklop zdravja iz ESS+, Program 
zdravja pa bi bil v naslednjem večletnem finančnem okviru na novo vzpostavljen kot ločen 
program. 

Predhodna programa ukrepov Unije na področju javnega zdravja (2003–2008) in na področju 
zdravja (2008–2013 ter 2014–2020) sta bila pozitivno ocenjena, saj sta prispevala k 
pomembnemu razvoju in izboljšavam. Programa od svoje vzpostavitve zagotavljata obsežne 
politike z dodano vrednostjo EU z omejenimi sredstvi. Spodbudila sta sodelovanje med 
državami članicami pri skupnih ukrepih in izmenjavi znanja ter oblikovala strategijo EU, da 
bi zagotovila prepotrebne izboljšave na področju zdravja in zdravstvenega varstva v vseh 
državah članicah. Pripravljavec mnenja poudarja, da je bil do zdaj šele pri vmesnem 
ocenjevanju tretjega programa zdravja dosežen velik napredek, ki vključuje: vzpostavitev 
24 evropskih referenčnih mrež, podporo za večjo krepitev zmogljivosti za odzivanje na 
izbruhe bolezni, podporo za odzivanje na zdravstvene potrebe priseljencev in beguncev, 
izmenjave dobre prakse na občutljivih področjih, kot so presejalni pregledi za odkrivanje 
raka, zmanjšanje uživanja alkohola, preprečevanje okužb z virusom HIV/aidsa in tuberkuloze, 
a tudi večjo podporo zdravstvene zakonodaje EU o zdravilih in medicinskih pripomočkih, 
dejavnosti mreže e-zdravja in ocenjevanje zdravstvene tehnologije.

Pripravljavec mnenja je zato prepričan, da bi se lahko z ločenim, trdnim in ambicioznim 
programom zdravja spoprijeli z bližnjo zaskrbljujočo stvarnostjo in zdravstvenim tveganjem, 
kot so protimikrobna odpornost, čezmejne nevarnosti, kronične bolezni, in bili kos tudi 
izzivom staranja prebivalstva ali preprečevanja bolezni, spodbujali zdrav način življenja ali 
pripravili svoje sisteme zdravstvenega varstva za nastajajoče tehnologije.

Drugič, pripravljavec mnenja meni, da je znatno zmanjšanje financiranja sklopa za zdravje 
nesprejemljivo. Medtem ko znašajo finančna sredstva, ki so na voljo za program zdravja v 
obdobju 2014–2020, 458 milijonov EUR v tekočih cenah, je Komisija njihov obseg zmanjšala 
na 413 milijonov EUR v tekočih cenah. Proračun, ki je na voljo za ukrepe Unije na področju 
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zdravja v naslednjem večletnem finančnem okviru, bi bilo treba povečati vsaj na raven iz 
obstoječega večletnega finančnega okvira.

Poleg tega se pripravljavcu mnenja v zvezi z vsebino predloga zdi, da so potrebna določena 
pojasnila. Treba bi bilo denimo poudariti, da bi moral biti dostop do kakovostnih, vzdržnih in 
cenovno dostopnih storitev oskrbe usmerjen v paciente, da bi morali ukrepi Unije na področju 
zdravja med svojimi cilji vključevati spodbujanje preprečevanja bolezni in njihovega 
zgodnjega odkrivanja ter spodbujanje zdravja skozi celotno življenje. Nenazadnje pa 
pripravljavec mnenja predlaga, naj operativni cilji vključujejo tudi: dobro oblikovane ukrepe 
na področju javnega zdravja za zmanjšanje bremena in vpliva okužbe, naložbe v zgodnje 
odkrivanje in presejalne preglede in podporo ustanovitve usmerjevalnega odbora za zdravje za 
izvajanje ukrepov v okviru sklopa za zdravje.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) ESS+ bi moral spodbujati 
zaposlovanje z aktivnim ukrepanjem, ki 
omogoča (ponovno) vključevanje na trg 
dela, predvsem za mlade, dolgotrajno 
brezposelne in neaktivne, ter s 
spodbujanjem samozaposlovanja in 
socialnega gospodarstva. ESS+ bi si moral 
prizadevati za izboljšanje delovanja trgov 
dela s podpiranjem posodabljanja institucij 
trgov dela, kot so javne službe za 
zaposlovanje, da bi se izboljšala njihova 
zmogljivost zagotavljanja okrepljenega 
ciljno usmerjenega svetovanja in 
orientacije med iskanjem zaposlitve in pri 
prehodu v zaposlitev ter da bi se povečala 
mobilnost delavcev. ESS+ bi moral 
spodbujati udeležbo žensk na trgu dela, in 
sicer z ukrepi, ki bi med drugim zagotovili 
boljšo usklajenost poklicnega in zasebnega 
življenja ter dostop do otroškega varstva. 
ESS+ bi si moral prizadevati tudi za 
zagotavljanje zdravega in dobro 
prilagojenega delovnega okolja, da bi se 
upoštevala tveganja za zdravje, povezana s 
spreminjajočimi se oblikami dela, in 
potrebe starajoče se delovne sile.

(13) ESS+ bi moral spodbujati 
zaposlovanje z aktivnim ukrepanjem, ki 
omogoča (ponovno) vključevanje na trg 
dela, predvsem za mlade, dolgotrajno 
brezposelne in neaktivne, ter s 
spodbujanjem samozaposlovanja in 
socialnega gospodarstva. ESS+ bi si moral 
prizadevati za izboljšanje delovanja trgov 
dela s podpiranjem posodabljanja institucij 
trgov dela, kot so javne službe za 
zaposlovanje, da bi se izboljšala njihova 
zmogljivost zagotavljanja okrepljenega 
ciljno usmerjenega svetovanja in 
orientacije med iskanjem zaposlitve in pri 
prehodu v zaposlitev ter da bi se povečala 
mobilnost delavcev. ESS+ bi moral 
spodbujati udeležbo žensk na trgu dela, in 
sicer z ukrepi, ki bi med drugim zagotovili 
boljšo usklajenost poklicnega in zasebnega 
življenja ter dostop do otroškega varstva. 
ESS+ bi si moral prizadevati tudi za 
zagotavljanje zdravega in dobro 
prilagojenega delovnega okolja, da bi se 
upoštevala tveganja za zdravje, povezana z 
delom, pa tudi s spreminjajočimi se 
oblikami dela, in potrebe starajoče se 
delovne sile.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) ESS+ bi moral podpirati 
prizadevanja držav članic v boju proti 
revščini, da bi se prekinil krog 
medgeneracijske prikrajšanosti in 
spodbujalo socialno vključevanje z 
zagotavljanjem enakih možnosti za vse, 
odpravljanjem diskriminacije in 
obravnavanjem neenakosti v zdravju. V ta 
namen bi bilo treba uporabiti vrsto politik, 
ki so namenjene najbolj prikrajšanim 
osebam, ne glede na njihovo starost, 
vključno z otroki, marginaliziranimi 
skupnostmi, kot so Romi, in revnimi 
zaposlenimi. ESS+ bi moral spodbujati 
dejavno vključevanje oseb, ki so oddaljene 
od trga dela, da bi se jim omogočilo 
socialno-ekonomsko vključevanje. ESS+ bi 
se moral uporabljati tudi za krepitev 
pravočasnega in enakega dostopa do 
cenovno ugodnih, vzdržnih in 
visokokakovostnih storitev, kot so 
zdravstvena in dolgotrajna oskrba ter zlasti 
storitve oskrbe v družini in skupnosti. 
ESS+ bi moral prispevati k posodabljanju 
sistemov socialne zaščite, in sicer zlasti za 
spodbujanje njihove dostopnosti.

(18) ESS+ bi moral podpirati 
prizadevanja držav članic v boju proti 
revščini, da bi se prekinil krog 
medgeneracijske prikrajšanosti in 
spodbujalo socialno vključevanje z 
zagotavljanjem enakih možnosti za vse, 
odpravljanjem diskriminacije in 
obravnavanjem neenakosti v zdravju. V ta 
namen bi bilo treba uporabiti tudi, a ne 
samo vrsto politik, ki so namenjene najbolj 
prikrajšanim osebam, ne glede na njihovo 
starost, vključno z otroki, 
marginaliziranimi skupnostmi, kot so 
Romi, in revnimi zaposlenimi. ESS+ bi 
moral spodbujati dejavno vključevanje 
oseb, ki so oddaljene od trga dela, da bi se 
jim omogočilo socialno-ekonomsko 
vključevanje. ESS+ bi se moral uporabljati 
tudi za krepitev pravočasnega in enakega 
dostopa do cenovno ugodnih, vzdržnih in 
visokokakovostnih storitev, kot so 
zdravstvena oskrba, usmerjena v paciente, 
z njo povezana oskrba in dolgotrajna 
oskrba ter zlasti storitve oskrbe v družini in 
skupnosti. ESS+ bi moral prispevati k 
posodabljanju sistemov socialne zaščite, in 
sicer zlasti za spodbujanje njihove 
dostopnosti.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Dolgotrajnejše zdravje in aktivnost 
ljudi ter omogočanje, da prevzamejo 
aktivno vlogo pri skrbi za lastno zdravje, 
bodo pozitivno vplivali na zdravje, 
neenakosti v zdravju, kakovost življenja, 

(36) Treba si je nenehno prizadevati, da 
bi izpolnili zahteve iz člena 168 PDEU.
Dolgotrajnejše zdravje in aktivnost ljudi ter 
omogočanje, da prevzamejo aktivno vlogo 
pri skrbi za lastno zdravje, bodo pozitivno 
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produktivnost, konkurenčnost in 
vključenost, hkrati pa se bo zmanjševal 
pritisk na nacionalne proračune. Komisija 
se je zavezala državam članicam pomagati 
pri doseganju njihovih ciljev trajnostnega 
razvoja, zlasti cilja 3 „poskrbeti za zdravo 
življenje in spodbujati splošno dobro 
počutje v vseh življenjskih obdobjih“17.

vplivali na zdravje, neenakosti v zdravju, 
kakovost življenja, produktivnost, 
konkurenčnost in vključenost, hkrati pa se 
bo zmanjševal pritisk na nacionalne 
proračune. Podpora in priznavanje 
inovacij, ki vplivajo na zdravje, pomagata 
pri sprejemanju izzivov vzdržnosti v 
zdravstvenem sektorju v okviru 
obvladovanja izzivov demografskih 
sprememb; poleg tega so ukrepi za 
zmanjšanje neenakosti na področju 
zdravja, pomembni za doseganje 
„vključujoče rasti“. Komisija se je 
zavezala državam članicam pomagati pri 
doseganju njihovih ciljev trajnostnega 
razvoja, zlasti cilja 3 „poskrbeti za zdravo 
življenje in spodbujati splošno dobro 
počutje v vseh življenjskih obdobjih“17.

__________________ __________________

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

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) V skladu z opredelitvijo Svetovne 
zdravstvene organizacije (SZO) je 
„zdravje stanje popolne fizične, duševne 
in družbene dobrobiti in ne zgolj stanje 
brez bolezni ali šibkosti“. Za izboljšanje 
zdravja prebivalstva v Uniji je bistveno, da 
poudarek ne leži le na fizičnem zdravju in 
socialni blaginji. Po podatkih SZO 
predstavljajo težave z duševnim zdravjem 
skoraj 40 % let, preživetih v invalidnosti. 
Težave z duševnim zdravjem imajo poleg 
tega širok razpon, so dolgotrajne in razlog 
za diskriminacijo ter znatno prispevajo k 
zdravstveni neenakosti. Tudi gospodarska 
kriza vpliva na dejavnike, ki so odločilni 
za duševno zdravje, saj se zaščitni 
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dejavniki slabijo, dejavniki tveganja pa 
krepijo.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Dokazi ter skupne vrednote in 
načela zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, kot so določeni v sklepih Sveta z dne 
2. junija 2006, bi morali podpirati postopke 
odločanja za načrtovanje in upravljanje 
inovativnih, učinkovitih in odpornih 
zdravstvenih sistemov, spodbujanje orodij 
za zagotavljanje univerzalnega dostopa do 
kakovostnega zdravstvenega varstva ter 
prostovoljno izvajanje dobrih praks v 
širšem obsegu.

(37) Dokazi ter skupne vrednote in 
načela zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, kot so določeni v sklepih Sveta z dne 
2. junija 2006, bi morali podpirati postopke 
odločanja za načrtovanje in upravljanje 
inovativnih, učinkovitih in odpornih 
zdravstvenih sistemov, spodbujanje orodij 
za zagotavljanje univerzalnega dostopa do 
kakovostnega zdravstvenega varstva, 
usmerjenega v paciente, in z njim 
povezane oskrbe ter prostovoljno izvajanje 
dobrih praks v širšem obsegu.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Predhodna programa ukrepov
Unije na področju javnega zdravja (2003–
2008) in na področju zdravja (2008–2013 
ter 2017–2020), ki sta bila vzpostavljena s 
Sklepoma št. 1786/2002/ES1a in 
1350/2007/EC1b ter Uredbo (EU) 
št. 282/20141c Evropskega parlamenta in 
Sveta (v nadaljnjem besedilu: predhodna 
zdravstvena programa), sta bila pozitivno 
ocenjena, saj sta prispevala k 
pomembnemu razvoju in izboljšavam. 
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Sklop ESS+ za zdravje bi moral temeljiti 
na dosežkih predhodnih programov 
zdravja.

____________________

1a Sklep št. 14786/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
23. septembra 2002 o sprejetju programa 
ukrepov Skupnosti na področju javnega 
zdravja (2003–2008) (UL L 271, 
9. 10. 2002, str. 1).

1b Sklep št. 1350/2007/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
23. oktobra 2007 o uvedbi drugega 
programa ukrepov Skupnosti na področju 
zdravja (2008–2013), (UL L 301, 
20. 11. 2007, str. 3).

1c Uredba (EU) št. 282/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 
o vzpostavitvi tretjega programa za ukrepe 
Unije na področju zdravja (2014–2020) in 
razveljavitvi Sklepa št. 1350/2007/ES 
(UL L 86, 21. 3. 2014, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37b) Sklop ESS+ za zdravje bi moral 
predstavljati sredstvo za spodbujanje 
ukrepov na področjih, na katerih se kaže 
dodana vrednost Unije, ki jo je mogoče 
izkazati na podlagi naslednjega: 
izmenjava dobre prakse med državami 
članicami, podpiranje mrež za izmenjavo 
znanja ali vzajemno učenje, obravnavanje 
čezmejnih nevarnosti za zmanjšanje 
tveganja in obvladovanje njihovih 
posledic, reševanje nekaterih vprašanj v 
zvezi z notranjim trgom, pri katerih ima 
Unija materialno legitimnost za 
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zagotavljanje visokokakovostnih rešitev v 
vseh državah članicah, sprostitev 
inovacijskega potenciala v zdravstvu, 
ukrepi, ki bi lahko zagotovili sistem za 
primerljivo spremljanje, da se omogoči 
informirano odločanje na ravni Unije, 
izboljšanje učinkovitosti s preprečevanjem 
izgube sredstev zaradi podvajanja in z 
optimizacijo uporabe finančnih sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Sklop ESS+ za zdravje bi moral 
prispevati k preprečevanju bolezni skozi 
celotno življenje državljanov Unije in 
spodbujanju zdravja z obravnavanjem 
dejavnikov tveganja za zdravje, kot so 
uživanje tobaka in pasivno kajenje, 
škodljivo uživanje alkohola, uživanje 
prepovedanih drog, škoda za zdravje zaradi 
uživanja drog, nezdrave prehranjevalne 
navade in telesna neaktivnost, in spodbujati 
okolje, ki podpira zdrav način življenja ter 
tako dopolnjevati ukrepe držav članic v 
skladu z zadevnimi strategijami. Sklop 
ESS+ za zdravje bi moral vključevati 
učinkovite modele preprečevanja, 
inovativne tehnologije ter nove poslovne 
modele in rešitve, da bi prispeval k 
inovativnim, učinkovitim in vzdržnim 
zdravstvenim sistemom držav članic ter
olajšal dostop do boljšega in varnejšega 
zdravstvenega varstva za evropske 
državljane.

(38) Sklop ESS+ za zdravje bi moral 
prispevati k preprečevanju bolezni, zgodnje 
odkrivanje skozi celotno življenje 
državljanov Unije in spodbujanju zdravja z 
obravnavanjem dejavnikov tveganja za 
zdravje, kot so uživanje tobaka, kajenje in 
pasivno kajenje, škodljivo uživanje 
alkohola, uživanje prepovedanih drog, 
škoda za zdravje zaradi uživanja drog, 
nezdrave prehranjevalne navade in telesna 
neaktivnost, in spodbujati okolje, ki 
podpira zdrav način življenja, dobro 
oblikovane ukrepe na področju javnega 
zdravja za zmanjšanje bremena in vpliva 
okužb na celotno zdravje skozi celotno 
življenje ter tako dopolnjevati ukrepe držav 
članic v skladu z zadevnimi strategijami. 
Sklop ESS+ za zdravje bi moral 
vključevati učinkovite modele 
preprečevanja, inovativne tehnologije ter 
nove poslovne modele in rešitve, da bi 
prispeval k inovativnim, učinkovitim in 
vzdržnim zdravstvenim sistemom držav 
članic ter olajšal dostop do boljšega in 
varnejšega zdravstvenega varstva za 
evropske državljane.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Za učinkovitost zdravstvenih 
sistemov in zdravje državljanov je treba 
zmanjšati breme odpornih okužb in okužb, 
povezanih z zdravstveno oskrbo, ter 
zagotoviti razpoložljivost učinkovitih 
antimikrobikov.

(40) Za učinkovitost zdravstvenih 
sistemov in zdravje državljanov je treba 
zmanjšati breme odpornih okužb in okužb, 
povezanih z zdravstveno oskrbo, ter 
zagotoviti razpoložljivost učinkovitih 
antimikrobikov in spodbujati njihovo 
odgovorno uporabo.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Med izvajanjem sklopa ESS+ za 
zdravje bi bilo treba spoštovati 
odgovornost držav članic, da določijo 
svojo zdravstveno politiko ter organizirajo 
in zagotavljajo zdravstvene storitve in 
zdravstveno oskrbo.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka ix

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ix) krepitev enakopravnega in 
pravočasnega dostopa do kakovostnih, 
vzdržnih in cenovno ugodnih storitev; 
posodabljanje sistemov socialne zaščite, 

(ix) krepitev enakopravnega in 
pravočasnega dostopa do kakovostnih, 
vzdržnih in cenovno ugodnih zdravstvenih
storitev in z njimi povezanih storitev 
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vključno s spodbujanjem dostopa do 
socialne zaščite; izboljšanje dostopnosti, 
učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih 
sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe;

oskrbe, usmerjenih v paciente; 
posodabljanje sistemov socialne zaščite, 
vključno s spodbujanjem dostopa do 
socialne zaščite; izboljšanje dostopnosti, 
učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih 
sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka ix a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ixa) spodbujanje preprečevanja bolezni 
in zgodnjega odkrivanja ter spodbujanje 
zdravja skozi celotno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupna finančna sredstva za ESS+ 
za obdobje 2021–2027 znašajo 
101 174 000 000 EUR v tekočih cenah.

1. Skupna finančna sredstva za ESS+ 
za obdobje 2021–2027 znašajo 
101 219 000 000 EUR v tekočih cenah.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Finančna sredstva za sklop za 3. Finančna sredstva za sklop za 



PA\1162990SL.docx 13/16 PE627.836v01-00

SL

zaposlovanje in socialne inovacije ter sklop 
za zdravje za obdobje 2021–2027 znašajo 
1 174 000 000 EUR v tekočih cenah.

zaposlovanje in socialne inovacije ter sklop 
za zdravje za obdobje 2021–2027 znašajo 
1 219 000 000 EUR v tekočih cenah.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) 413 000 000 EUR za izvajanje 
sklopa za zdravje.

(b) 458 000 000 EUR za izvajanje 
sklopa za zdravje.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a – točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iva) Dobro oblikovani ukrepi na 
področju javnega zdravja za zmanjšanje 
bremena in vpliva okužbe

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) Naložbe v zgodnje odkrivanje in 
presejalne preglede

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka d – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) Podpora ustanovitve 
usmerjevalnega odbora za zdravje za 
izvajanje ukrepov v okviru sklopa za 
zdravje.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do financiranja so upravičeni samo 
ukrepi, s katerimi se uresničujejo cilji iz 
členov 3 in 26.

1. Do financiranja so upravičeni samo 
ukrepi, s katerimi se uresničujejo cilji iz 
členov 3, 4 in 26.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29a

Usmerjevalni odbor za zdravje

1. Komisija ustanovi usmerjevalni 
odbor za zdravje (v nadaljnjem besedilu: 
usmerjevalni odbor) za izvajanje ukrepov 
v okviru sklopa za zdravje. 

2. Usmerjevalni odbor predvsem z 
usklajevanjem in sodelovanjem, 
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spodbujanjem vključevanja pacientov in 
družbe ter zagotavljanjem znanstvenih 
mnenj in priporočil vzpostavlja sinergije 
med sklopom za zdravje in drugimi 
programi, ki vključujejo razsežnost 
zdravja. S svojim delovanjem zagotavlja 
zdravstvene ukrepe, usmerjene v vrednost, 
vzdržnost, boljše zdravstvene rešitve, 
spodbujanje dostopa in zmanjšanje 
neenakosti na področju zdravja.

3. Usmerjevalni odbor zagotavlja 
celovito strategijo in usmerjanje pri 
razvoju delovnih načrtov v okviru sklopa 
za zdravje.

4. Usmerjevalni odbor je skupina 
neodvisnih zainteresiranih strani, ki jo 
sestavljajo akterji iz pomembnih sektorjev 
na področju javnega zdravja, dobrega 
počutja in v kateri sodelujejo predstavniki 
pacientov in državljani.

5. Usmerjevalni odbor sestavlja 15–
20 visoko usposobljenih posameznikov, 
izbranih iz različnih disciplin in 
dejavnosti, navedenih v odstavku 4. Člane 
usmerjevalnega odbora imenuje Komisija 
po javnem razpisu za imenovanje ali za 
prijavo interesa ali oboje.

6. Usmerjevalni odbor ima 
predsedujočega, ki ga med njegovimi 
člani imenuje Komisija.

7. Usmerjevalni odbor:

i. zagotavlja prispevek k letnim 
delovnim načrtom za sklop zdravja na 
predlog Komisije; 

ii. izdela načrt za usmerjanje 
usklajevanja in sodelovanja med sklopom 
za zdravje in drugimi programi, ki 
vključujejo razsežnost zdravja. Z načrtom 
se zagotavljata prepoznavnost in 
usklajevanje vseh obstoječih finančnih 
mehanizmov, pomembnih za zdravje, ter 
podpora usklajevanju in sodelovanju.

Or. en
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29b

Mednarodno sodelovanje

Da bi povečali učinkovitost in uspešnost 
ukrepov na ravni Unije in mednarodni 
ravni, začne Komisija za izvajanje sklopa 
za zdravje sodelovati z ustreznimi 
mednarodnimi organizacijami, kot so 
Združeni narodi in njihove specializirane 
agencije, zlasti Svetovna zdravstvena 
organizacija (SZO), ter s Svetom Evrope 
in Organizacijo za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD).

Or. en
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