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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 30 maj 2018 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), som slår ihop tillämpningsområdet och resurserna för 
följande fonder och program: Europeiska socialfonden och sysselsättningsinitiativet för unga, 
fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, Europeiska unionens program 
för sysselsättning och social innovation samt folkhälsoprogrammet. Det tidigare 
folkhälsoprogrammet ingår därmed i ESF+ och dess hälsodel.

Föredraganden ställer sig bakom tanken på att stärka unionens sociala dimension genom 
en flexibel mekanism och behovet av att ytterligare förenkla fondprogramplaneringen för att 
minska onödig byråkrati och eftersträva effektivitet i medborgarnas intresse. Dock får detta 
inte gå ut över EU:s förmåga att bättre leva upp till människors förväntningar och skydda och 
förbättra deras hälsa. Därför sätter föredraganden en rad frågetecken kring ESF+-förslaget 
i nuvarande form. 

För det första anser föredraganden att det i dessa oroliga tider av brexit och en illavarslande 
ökning av EU-skepsisen utan tvekan är till förfång för medlemsstaternas medborgare att hälsa 
tas bort som ett separat och centralt program, då aktuella Eurobarometerundersökningar visar 
att det finns ett överväldigande folkligt stöd för att EU ska göra mer på just hälsoområdet. 
Vidare hade föredraganden hellre sett att hälsodelen utgick ur ESF+ och att 
folkhälsoprogrammet återinfördes som ett separat program i nästa fleråriga budgetram. 

Tidigare program för unionsåtgärder på folkhälsoområdet (2003–2008) och hälsoområdet 
(2008–2013 och 2014–2020) har fått positiva omdömen eftersom de har lett till viktig 
utveckling och stora förbättringar på ett antal områden. Alltsedan starten har dessa program 
gett rejält med EU-mervärde åt åtgärder med begränsade resurser. De har gett en skjuts åt 
samarbetet mellan medlemsstater med gemensamma åtgärder och kunskapsdelning och 
format EU:s strategi för att få till stånd efterlängtade förbättringar av hälsan och vården 
i medlemsstaterna. Föredraganden framhåller att det redan vid halvtidsutvärderingen av det 
tredje folkhälsoprogrammet finns betydande framsteg att peka på, som exempelvis inrättande 
av 24 europeiska referensnätverk, stöd till ökad kapacitetsuppbyggnad för att reagera på 
utbrott, stöd till åtgärder för att tillgodose migranters och flyktingars hälsobehov, utbyte av 
god praxis inom känsliga områden som cancerscreening, minskning av alkoholkonsumtionen, 
hiv/aids och förebyggande av tuberkulos, men även förstärkt stöd till 
EU:s hälsoskyddslagstiftning om läkemedel och medicintekniska produkter, verksamhet inom 
nätverket för e-hälsa och utvärdering av medicinsk teknik.

Föredraganden anser därför att ett separat, robust och ambitiöst folkhälsoprogram skulle ha 
kapaciteten att möta framtidens oroväckande realiteter och hälsohot, såsom antimikrobiell 
resistens, gränsöverskridande hot och kroniska sjukdomar, men även att klara utmaningar som 
en åldrande befolkning och förebyggande av sjukdomar, främja en hälsosam livsstil och 
förbereda våra hälso- och sjukvårdssystem på ny teknik.

För det andra anser föredraganden att de betydande budgetnedskärningarna för hälsodelen är 
oacceptabla. Finansieringsramen för folkhälsoprogrammet 2014–2020 ligger på 
458 miljoner euro i löpande priser, men nu vill kommissionen se en minskning till 
413 miljoner euro i löpande priser. Budgeten för unionens insatser på hälsoområdet i nästa 
fleråriga budgetram bör höjas till minst samma nivå som i den nuvarande budgetramen.
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Till sist menar föredraganden att ett antal förtydliganden är på sin plats beträffande förslagets 
innehåll. Exempelvis bör det betonas att tillgång till högkvalitativa, hållbara och prisvärda 
vårdtjänster ska vara patientcentrerade och att unionens insatser på hälsoområdet bland annat 
ska ha som mål att främja sjukdomsförebyggande åtgärder, tidiga diagnoser och 
hälsofrämjande åtgärder genom hela livet. Sist men inte minst föreslår föredraganden följande 
tillägg till de operativa målen: väl utformade folkhälsoinsatser för att minska bördan och 
effekten av infektioner, investeringar i tidig diagnostisering och screening och stöd till 
inrättande av en styrgrupp för hälsofrågor för att genomföra åtgärderna i hälsodelen.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) ESF+ bör syfta till att främja 
sysselsättning genom aktiva insatser som 
möjliggör (åter)inträde på 
arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar, 
långtidsarbetslösa och personer utanför 
arbetskraften, och genom att främja 
egenföretagande och den sociala 
ekonomin. ESF+ bör syfta till att förbättra 
arbetsmarknadernas funktion genom att 
stödja modernisering av 
arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom 
offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att 
förbättra deras förmåga att tillhandahålla 
intensifierad, riktad rådgivning och 
vägledning under jobbsökandet och 
övergången till sysselsättning och att öka 
arbetstagarnas rörlighet. ESF+ bör främja 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
genom åtgärder som syftar till att 
säkerställa bland annat bättre balans mellan 
arbete och privatliv samt tillgång till 
barnomsorg. ESF+ bör också syfta till att 
tillhandahålla en hälsosam och väl 
anpassad arbetsmiljö för att hantera 
hälsorisker i samband med förändrade 
anställningsformer och behoven hos den
åldrande arbetskraften.

(13) ESF+ bör syfta till att främja 
sysselsättning genom aktiva insatser som 
möjliggör (åter)inträde på 
arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar, 
långtidsarbetslösa och personer utanför 
arbetskraften, och genom att främja 
egenföretagande och den sociala 
ekonomin. ESF+ bör syfta till att förbättra 
arbetsmarknadernas funktion genom att 
stödja modernisering av 
arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom 
offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att 
förbättra deras förmåga att tillhandahålla 
intensifierad, riktad rådgivning och 
vägledning under jobbsökandet och 
övergången till sysselsättning och att öka 
arbetstagarnas rörlighet. ESF+ bör främja 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
genom åtgärder som syftar till att 
säkerställa bland annat bättre balans mellan 
arbete och privatliv samt tillgång till 
barnomsorg. ESF+ bör också syfta till att 
tillhandahålla en hälsosam och väl 
anpassad arbetsmiljö för att hantera 
hälsorisker i samband med arbete och 
förändrade anställningsformer och behoven 
hos den åldrande arbetskraften.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
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Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär bland annat att 
en rad strategier måste till som inriktas på 
de minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom patientcentrerad hälso- och 
sjukvård, relaterad vård samt långvarig 
vård och omsorg, särskilt familjeomsorg 
och närvård. ESF+ bör bidra till 
moderniseringen av systemen för socialt 
skydd, särskilt i syfte att främja deras 
tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Om människor kan förbli friska och 
aktiva längre och om de får möjlighet att 
aktivt vårda sin hälsa, kommer det att få 
positiva hälsoeffekter, minska ojämlikhet i 
fråga om hälsa och få en positiv inverkan 
på livskvaliteten, produktiviteten, 
konkurrenskraften och delaktighet, 

(36) Fortsatta ansträngningar krävs för 
att uppfylla kraven i artikel 168 i EUF-
fördraget. Om människor kan förbli friska 
och aktiva längre och om de får möjlighet 
att aktivt vårda sin hälsa, kommer det att få 
positiva hälsoeffekter, minska ojämlikhet i 
fråga om hälsa och få en positiv inverkan 



PA\1162990SV.docx 7/16 PE627.836v01-00

SV

samtidigt som trycket på de nationella 
budgetarna minskar. Kommissionen har 
åtagit sig att underlätta för 
medlemsstaterna att uppnå sina mål för 
hållbar utveckling, särskilt det tredje målet 
för hållbar utveckling ”Säkerställa att alla 
kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar”17.

på livskvaliteten, produktiviteten, 
konkurrenskraften och delaktighet, 
samtidigt som trycket på de nationella 
budgetarna minskar. Stöd till och 
erkännande av innovation som påverkar 
hälsoområdet bidrar till att lösa frågan 
om hållbarhet inom hälsosektorn i 
samband med 
befolkningsförändringarna; dessutom är 
åtgärder för att minska ojämlikhet i hälsa 
viktiga för att uppnå ”tillväxt för alla”.
Kommissionen har åtagit sig att underlätta 
för medlemsstaterna att uppnå sina mål för 
hållbar utveckling, särskilt det tredje målet 
för hållbar utveckling ”Säkerställa att alla 
kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar”17.

__________________ __________________

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

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Enligt Världshälsoorganisationens 
(WHO) definition är hälsa ”ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte blott frånvaro av 
sjukdom och handikapp”. För att 
förbättra befolkningens hälsa i unionen 
är det nödvändigt att inte fokusera enbart 
på fysisk hälsa och socialt välbefinnande. 
Enligt WHO står psykisk ohälsa för 
nästan 40 procent av antalet levnadsår 
med funktionsnedsättning. Problemen 
med psykisk ohälsa är också omfattande, 
långvariga och en orsak till 
diskriminering, och bidrar i hög grad till 
att skapa ojämlikhet i fråga om hälsa. 
Dessutom påverkar den ekonomiska 
krisen de faktorer som skapar psykisk 
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ohälsa eftersom de skyddande faktorerna 
försvagas och riskfaktorerna ökar.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Faktaunderlag och de gemensamma 
värderingar och principer i Europeiska 
unionens hälso- och sjukvårdssystem, 
såsom anges i rådets slutsatser av den 2 
juni 2006, bör stödja beslutsprocessen för 
planering och förvaltning av innovativa, 
effektiva och motståndskraftiga hälso- och 
sjukvårdssystem, främja verktyg för att 
säkerställa allmän tillgång till hälso- och 
sjukvård av hög kvalitet och det frivilliga 
genomförandet av bästa praxis i större 
skala.

(37) Faktaunderlag och de gemensamma 
värderingar och principer i Europeiska 
unionens hälso- och sjukvårdssystem, 
såsom anges i rådets slutsatser av den 2
juni 2006, bör stödja beslutsprocessen för 
planering och förvaltning av innovativa, 
effektiva och motståndskraftiga hälso- och 
sjukvårdssystem, främja verktyg för att 
säkerställa allmän tillgång till 
patientcentrerad hälso- och sjukvård och 
relaterad vård av hög kvalitet och det 
frivilliga genomförandet av bästa praxis i 
större skala.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Tidigare program för 
unionsåtgärder på folkhälsoområdet 
(2003–2008) och hälsoområdet (2008–
2013 och 2014–2020), som fastställdes 
genom Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1786/2002/EG1a och 
1350/2007/EG1b respektive 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 282/2014/EG1c, 
(nedan kallade de tidigare 
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hälsoprogrammen) har fått positiva 
omdömen eftersom de har lett till viktig 
utveckling och stora förbättringar på ett 
antal områden. Delen för hälsa i ESF+
bör bygga på erfarenheterna från de 
tidigare hälsoprogrammen.

____________________

1a Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1786/2002/EG av den 23 september 
2002 om antagande av ett program för 
gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 
(2003–2008) (EGT L 271, 9.10.2002, s. 1).

1b Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1350/2007/EG av den 23 oktober 2007 
om inrättande av ett andra 
gemenskapsprogram för åtgärder på 
hälsoområdet (2008–2013) (EUT L 301, 
20.11.2007, s. 3).

1c Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 282/2014 av den 11 
mars 2014 om inrättande av ett tredje 
program för unionens åtgärder på 
hälsoområdet (2014–2020) och om 
upphävande av beslut nr 1350/2007/EG 
(EUT L 86, 21.3.2014, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 37b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37b) Delen för hälsa i ESF+ bör främja 
åtgärder på områden där det finns ett 
mervärde för unionen som kan påvisas på 
grundval av följande: utbyte av god praxis 
mellan medlemsstaterna, stöd till nätverk 
för kunskapsdelning eller ömsesidigt 
lärande, hantering av gränsöverskridande 
hot så att riskerna minskas och följderna 
begränsas, åtgärder för vissa problem som 
rör den inre marknaden och där unionen 
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har betydande legitimitet för att garantera 
högkvalitativa lösningar i alla 
medlemsstater, tillvaratagande av 
innovationspotentialen inom hälso- och 
sjukvårdsområdet, åtgärder som kan leda 
till ett riktmärkningssystem som 
underlättar välgrundat beslutsfattande på 
unionsnivå samt förbättrad effektivitet 
genom att resursslöseri på grund av 
dubbelarbete undviks och de ekonomiska 
resurserna utnyttjas på bästa sätt.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Delen för hälsa i ESF+ bör bidra till 
sjukdomsförebyggande åtgärder under hela 
livet för unionens medborgare och till 
hälsofrämjande åtgärder genom att den tar 
itu med hälsoriskfaktorer, såsom 
tobaksanvändning och passiv rökning, 
skadlig alkoholkonsumtion, konsumtion av 
olaglig narkotika och minskning av 
narkotikarelaterade hälsoskador, 
ohälsosamma kostvanor och fysisk 
inaktivitet, och verkar för miljöer som 
stöder en hälsosam livsstil för att 
komplettera medlemsstaternas insatser i 
linje med de relevanta strategierna. Delen 
för hälsa i ESF + bör integrera effektiva 
modeller för förebyggande, innovativ 
teknik samt nya affärsmodeller och 
lösningar för att bidra till innovativa, 
effektiva och hållbara hälso- och 
sjukvårdssystem i medlemsstaterna och 
underlätta tillgången till bättre och tryggare 
hälso- och sjukvård för 
unionsmedborgarna.

(38) Delen för hälsa i ESF+ bör bidra till 
sjukdomsförebyggande åtgärder, tidig 
diagnos under hela livet för unionens 
medborgare och till hälsofrämjande 
åtgärder genom att den tar itu med 
hälsoriskfaktorer, såsom 
tobaksanvändning, rökning och passiv 
rökning, skadlig alkoholkonsumtion, 
konsumtion av olaglig narkotika och 
minskning av narkotikarelaterade 
hälsoskador, ohälsosamma kostvanor och 
fysisk inaktivitet, och verkar för miljöer 
som stöder en hälsosam livsstil, väl 
utformade folkhälsoinsatser för att 
minska bördan och effekten av 
infektioner för hälsan i stort under hela 
livet för att komplettera medlemsstaternas 
insatser i linje med de relevanta 
strategierna. Delen för hälsa i ESF + bör 
integrera effektiva modeller för 
förebyggande, innovativ teknik samt nya 
affärsmodeller och lösningar för att bidra 
till innovativa, effektiva och hållbara 
hälso- och sjukvårdssystem i 
medlemsstaterna och underlätta tillgången 
till bättre och tryggare hälso- och sjukvård 
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för unionsmedborgarna.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Det är avgörande för hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet och för 
medborgarnas hälsa att minska bördan av 
resistenta infektioner och vårdrelaterade 
infektioner och säkra tillgången till 
effektiva antimikrobiella medel.

(40) Det är avgörande för hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet och för 
medborgarnas hälsa att minska bördan av 
resistenta infektioner och vårdrelaterade 
infektioner, säkra tillgången till effektiva 
antimikrobiella medel och främja en 
ansvarsfull användning av 
antimikrobiella medel.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Delen för hälsa i ESF+ bör 
genomföras på ett sådant sätt att 
medlemsstaternas ansvar för att besluta 
om sin hälso- och sjukvårdspolitik samt 
för att organisera och ge hälso- och 
sjukvård respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ix
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ix) Förbättra lika och snabb tillgång till 
kvalitativa, hållbara och överkomliga 
tjänster. Modernisera systemen för socialt 
skydd, bland annat genom att främja 
tillgången till socialt skydd. Förbättra 
tillgänglighet, ändamålsenlighet och 
anpassningsförmåga när det gäller hälso-
och sjukvårdssystemen samt långvarig vård 
och omsorg.

ix) Förbättra lika och snabb tillgång till 
kvalitativa, hållbara och överkomliga
patientcentrerade hälso- och 
sjukvårdstjänster och relaterade 
vårdtjänster. Modernisera systemen för 
socialt skydd, bland annat genom att främja 
tillgången till socialt skydd. Förbättra 
tillgänglighet, ändamålsenlighet och 
anpassningsförmåga när det gäller hälso-
och sjukvårdssystemen samt långvarig vård 
och omsorg.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ixa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ixa) Främja sjukdomsförebyggande 
åtgärder, tidiga diagnoser och 
hälsofrämjande åtgärder genom hela 
livet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den totala finansieringsramen för 
ESF+ för perioden 2021–2027 ska vara 
101 174 000 000 euro i löpande priser.

1. Den totala finansieringsramen för 
ESF+ för perioden 2021–2027 ska vara 
101 219 000 000 euro i löpande priser.

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansieringsramen för delen för 
sysselsättning och social innovation och 
delen för hälsa för perioden 2021–2027 ska 
vara 1 174 000 000 euro i löpande priser.

3. Finansieringsramen för delen för 
sysselsättning och social innovation och 
delen för hälsa för perioden 2021–2027 ska 
vara 1 219 000 000 euro i löpande priser.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) 413 000 000 euro för 
genomförandet av delen för hälsa.

(e) 458 000 000 euro för 
genomförandet av delen för hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Göra väl utformade 
folkhälsoinsatser för att minska bördan 
och effekten av infektioner.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led ia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Investera i tidig diagnostisering 
och screening.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led d – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Stödja inrättandet av en styrgrupp 
för hälsofrågor för att genomföra 
åtgärderna i hälsodelen.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Endast de åtgärder som fullföljer de 
mål som avses i artiklarna 3 och 26 är 
berättigade till finansiering.

1. Endast de åtgärder som fullföljer de 
mål som avses i artiklarna 3, 4 och 26 är 
berättigade till finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a

Styrgrupp för hälsofrågor
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1. Kommissionen ska inrätta en 
styrgrupp för hälsofrågor (nedan kallad 
styrgruppen) för att genomföra 
åtgärderna i hälsodelen. 

2. Styrgruppen ska fokusera på att 
skapa synergier mellan hälsodelen och 
andra program där en hälsodimension är 
integrerad, genom samordning och 
samarbete, främja patienternas och 
samhällets engagemang och ge 
vetenskapliga råd och rekommendationer. 
Detta ska ge värdeinriktade 
hälsoåtgärder, hållbarhet och bättre 
lösningar på hälsoområdet, främja 
tillgången och minska ojämlikheten i 
fråga om hälsa.

3. Styrgruppen ska tillhandahålla en 
heltäckande strategi och styrning i 
utvecklingen av arbetsprogrammen i 
hälsodelen.

4. Styrgruppen ska vara en 
oberoende intressentgrupp sammansatt av 
aktörer från relevanta sektorer inom 
folkhälsa, friskvård och socialt skydd, 
med deltagande av patientföreträdare och 
medborgare.

5. Styrgruppen ska vara sammansatt 
av 15–20 personer på hög nivå med 
bakgrund inom de olika områden och 
verksamheter som avses i punkt 4. 
Styrgruppens medlemmar ska utses av 
kommissionen efter en öppen inbjudan att 
anmäla nomineringar eller intresse eller 
båda.

6. Styrgruppen ska ha en ordförande, 
som ska utses av kommissionen bland 
styrgruppens medlemmar.

7. Styrkommittén ska

i) bidra till årliga arbetsplaner för 
hälsodelen efter ett förslag från 
kommissionen, 

ii) utarbeta en modell för att styra 
samordningen och samarbetet mellan 
hälsodelen och andra program där en 
hälsodimension är integrerad. Modellen 
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ska underlätta synliggörande och 
samordning av alla befintliga 
finansieringsmekanismer av relevans för 
hälsofrågor och hjälpa till att styra 
samordningen och samarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 29b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29b

Internationellt samarbete

Kommissionen ska utveckla samarbete 
med relevanta internationella 
organisationer, såsom Förenta 
nationerna och dess specialiserade organ, 
i synnerhet Världshälsoorganisationen 
(WHO), samt med Europarådet och 
Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling (OECD) för att genomföra 
hälsodelen, så att åtgärder på unionsnivå 
och internationell nivå kan bli så 
ändamålsenliga och effektiva som möjligt. 

Or. en
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