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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на програма „Здраве за растеж“ — трета многогодишна програма за 
действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г.
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0709),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 168, параграф 5 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0399/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 23.2.2012 
г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... 2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по бюджети, както и на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. подчертава, че може би ще се наложи корекция на сумите във връзка с настоящата 
законодателна процедура в зависимост от финансовия пакет, определен за 
програмата „Здраве за растеж“ в рамките на настоящите преговори относно 
многогодишната финансова рамка;

3. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ...
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Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на програма „Здраве за 
растеж“ — трета многогодишна 
програма за действие на ЕС в областта 
на здравето за периода 2014—2020 г.

за създаване на програма „Здраве и 
растеж“ — трета многогодишна 
програма за действие на ЕС в областта 
на здравето за периода 2014—2020 г.
(Настоящото изменение се прилага по 
отношение на целия разглеждан текст; 
приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. fr

Обосновка

Здравето не се свежда единствено до логиката на растежа. Следователно 
заглавието „Здраве за растеж“ следва да бъде заменено като двете понятия бъдат 
разделени. „Здраве и растеж“ ще бъде по-подходящо заглавие.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходими са непрестанни усилия, 
за да се изпълнят изискванията, 
определени в член 168 от Договора. 
Подкрепата за постигане на добро 
здраве на равнището на ЕС 
представлява неделима част от „Европа 
2020: Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж“. 
Запазването на здравето и активността 
на хората за по-дълго време ще има 
цялостен положителен здравен ефект и 
ще се отрази благоприятно на 
производителността и 
конкурентоспособността, като 

(2) Необходими са непрестанни усилия, 
за да се изпълнят изискванията, 
определени в член 168 от Договора. 
Подкрепата за постигане на добро 
здраве на равнището на ЕС 
представлява неделима част от „Европа 
2020: Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж“. 
Запазването на здравето и активността 
на хората за по-дълго време ще има 
цялостен положителен здравен ефект и 
ще се отрази благоприятно на 
производителността и 
конкурентоспособността, като 



PR\899810BG.doc 7/27 PE486.116v02-00

BG

едновременно с това ще намали 
упражнявания натиск върху 
националните бюджети. Иновациите в 
здравеопазването спомагат за 
посрещане на предизвикателството, 
свързано с устойчивостта в сектора в 
контекста на демографските промени, 
като за постигането на „приобщаващ 
растеж“ е важно да се работи за 
намаляване на неравенството по 
отношение на здравето. Целесъобразно 
е в този контекст да бъде създадена 
програма „Здраве за растеж“ като трета 
програма за действие на ЕС в областта 
на здравето (2014—2020 г.) (наричана 
по-долу „програмата“).

едновременно с това ще намали 
упражнявания натиск върху 
националните бюджети. 
Подпомагането и признаването на
иновациите в здравеопазването 
спомагат за посрещане на 
предизвикателството, свързано с 
устойчивостта в сектора в контекста на 
демографските промени, като за 
постигането на „приобщаващ растеж“ е 
важно да се работи за намаляване на 
неравенството по отношение на 
здравето. Целесъобразно е в този 
контекст да бъде създадена програма 
„Здраве за растеж“ като трета програма 
за действие на ЕС в областта на 
здравето (2014—2020 г.) (наричана по-
долу „програмата“).

Or. fr

Обосновка

Иновациите трябва да бъдат насърчени чрез подходящи мерки.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Иновациите в здравни продукти и 
услуги и в организацията и 
предоставянето на грижи има 
потенциала да подобри качеството на 
грижите за пациентите и да се погрижи 
за незадоволени потребности, 
подобрявайки в същото време 
икономическата ефективност и 
устойчивостта на грижите. Ето защо 
програмата следва да улеснява 
навлизането на иновациите в здравното 
обслужване.

(7) Иновациите в здравни продукти и 
услуги и в организацията и 
предоставянето на грижи има 
потенциала да подобри качеството на 
грижите за пациентите и да се погрижи 
за незадоволени потребности, 
подобрявайки в същото време 
икономическата ефективност и 
устойчивостта на грижите. Ето защо 
програмата следва да улеснява 
навлизането на иновациите в здравното 
обслужване и да насърчава 
прилагането на промишлена 
политика, насочена към развитието 
на сектора на здравеопазването в 
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Съюза.

Or. fr

Обосновка

Европейският съюз би трябвало да установи, в партньорство с всички действащи
лица, същинска промишлена политика с оглед подпомагането и развитието на 
изследователската дейност и иновациите в здравния сектор.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В контекста на застаряването на 
населението правилно насочените 
инвестиции в подкрепа на здравето и за 
профилактика на заболяванията могат 
да увеличат продължителността на 
живота в добро здраве и по този начин 
да дадат възможност на по-възрастните 
хора да продължат да работят с 
напредване на възрастта. На хронични 
заболявания се дължат над 80 % от 
случаите на преждевременна смърт в 
ЕС. Чрез набелязване, разпространяване 
и насърчаване на внедряването на 
утвърдените най-добри практики за 
икономически ефективни превантивни 
мерки по отношение на основните 
рискови фактори, а именно 
тютюнопушенето, злоупотребата с 
алкохол и затлъстяването, както и 
ХИВ/СПИН, програмата ще допринесе 
за предотвратяването на заболявания и 
за създаването на условия за добро 
здраве, като същевременно отчита и 
предпоставящата роля на определени 
фактори на социалната и околната 
среда.

(10) В контекста на застаряването на 
населението правилно насочените 
инвестиции в подкрепа на здравето и за 
профилактика на заболяванията могат 
да увеличат продължителността на 
живота в добро здраве и по този начин 
да дадат възможност на по-възрастните 
хора да продължат да работят с 
напредване на възрастта. На хронични 
заболявания се дължат над 80 % от 
случаите на преждевременна смърт в 
ЕС. Чрез набелязване, разпространяване 
и насърчаване на внедряването на 
утвърдените най-добри практики за 
икономически ефективни превантивни 
мерки по отношение на основните 
рискови фактори, а именно 
тютюнопушенето, злоупотребата с 
алкохол, заседналия начин на живот, 
вредните хранителни навици,
затлъстяването, програмата ще 
допринесе за предотвратяването на 
заболявания, в частност тези, които 
водят до влошаване и дори загуба на 
когнитивните и телесните функции,
и за създаването на условия за добро 
здраве, като същевременно отчита и 
предпоставящата роля на определени 
фактори на социалната и околната 
среда.
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Or. fr

Обосновка

Всички рискови фактори трябва да бъдат взети предвид за подходящото и ефикасно 
предотвратяване на хроничните заболявания.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Програмата следва да бъде 
изпълняване при пълно зачитане на 
принципа за прозрачност и с разумен 
баланс между различните й цели.
Следва да бъдат подбрани и 
финансирани по програмата подходящи 
действия, попадащи в обхвата на 
специфичните цели на програмата и 
носещи ясна добавена стойност за ЕС. В 
годишните работни програми следва по-
специално да бъдат посочени 
съществените критерии за подбор, 
приложими по отношение на 
потенциалните бенефициери в 
съответствие с Финансовия регламент, 
за да се гарантира, че те разполагат с 
финансов и оперативен капацитет да 
извършват дейности, финансирани по 
програмата, като при необходимост те 
следва да предоставят изискуемите 
доказателства за своята независимост.

(23) Програмата следва да бъде 
изпълнявана при пълно зачитане на 
принципа за прозрачност 
Разпределянето на бюджета между 
различните цели би трябвало да бъде 
пропорционално на ползите, които би 
могло да се очакват по отношение на 
подобряването на здравето на 
гражданите на Съюза. Следователно 
не трябва различните цели на 
програмата да бъдат подреждани в 
йерархичен ред. Следва да бъдат 
подбрани и финансирани по програмата 
подходящи действия, попадащи в 
обхвата на специфичните цели на 
програмата и носещи ясна добавена 
стойност за ЕС. В годишните работни 
програми следва по-специално да бъдат 
посочени съществените критерии за 
подбор, приложими по отношение на 
потенциалните бенефициери в 
съответствие с Финансовия регламент, 
за да се гарантира, че те разполагат с 
финансов и оперативен капацитет да 
извършват дейности, финансирани по 
програмата, като при необходимост те 
следва да предоставят изискуемите 
доказателства за своята независимост.

Or. fr
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Обосновка

Подреждането на целите, като на всяка бъде предоставен предварително определен 
бюджет, би могло да доведе до ограничаване на обхвата на някои проекти.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите цели на програмата „Здраве за 
растеж“ са да се работи с държавите-
членки за насърчаване на иновациите в 
здравеопазването и увеличаване на 
устойчивостта на здравните системи, за 
да се подобри здравето на гражданите 
на ЕС и те да бъдат защитени от 
трансгранични заплахи за здравето.

Общите цели на програмата „Здраве за 
растеж“ са да се работи с държавите-
членки за насърчаване на иновациите в 
здравеопазването и увеличаване на 
устойчивостта на здравните системи, за 
посрещане на санитарните, 
социалните и икономическите 
предизвикателства, предизвикани от 
застаряването на населението и 
зачестяването на хроничните 
заболявания, за да се подобри здравето 
на гражданите на ЕС и те да бъдат 
защитени от трансгранични заплахи за 
здравето.

Or. fr

Обосновка

Тази промяна на демографската структура изправя обществото пред определен брой 
потенциални възможности и предизвикателства както за икономиката, така и за 
обществото. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постигането на тази цел ще бъде 
конкретно измерено, като се отчете 
нарастването на броя на държавите-
членки, които използват 
разработените инструменти и 

Постигането на тази цел ще бъде 
конкретно измерено спрямо 
регистрираните резултати в 
здравните системи на държавите 
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механизми и формулираните насоки. членки.

Or. fr

Обосновка

Целите на програмата трябва да бъдат оценени предвид релевантни показатели по 
примера на резултатите относно средната продължителност на живота в рамките 
на отделните държави членки.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – точка 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Набелязване, разпространяване и 
насърчаване на внедряването на 
утвърдените най-добри практики за 
икономически ефективни превантивни 
мерки по отношение на основните 
рискови фактори, а именно 
тютюнопушенето, злоупотребата с 
алкохол, затлъстяването и ХИВ/СПИН, 
като се постави акцент върху 
трансграничното измерение, с цел 
профилактика на болестите и подкрепа 
за постигане на добро здраве.

3) Набелязване, разпространяване и 
насърчаване на внедряването на 
утвърдените най-добри практики за 
икономически ефективни превантивни 
мерки по отношение на основните 
рискови фактори, а именно 
тютюнопушенето, злоупотребата с 
алкохол, вредните хранителни 
навици, заседналия начин на живот и 
затлъстяването, като се постави акцент 
върху трансграничното измерение, с цел 
профилактика на болестите и подкрепа 
за постигане на добро здраве.

Or. fr

Обосновка

Всички рискови фактори трябва да бъдат взети предвид за подходящото и ефикасно
предотвратяване на хроничните заболявания.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – точка 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постигането на тази цел ще бъде 
конкретно измерено, като се отчете 

Постигането на тази цел ще бъде 
конкретно измерено, като се отчете 
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нарастването на броя на държавите-
членки, оказващи подкрепа за постигане 
на добро здраве и извършващи 
профилактика на болестите с помощта 
на утвърдените най-добри практики. 

нарастването на броя на действията и 
взетите законодателни мерки от 
държавите членки, оказващи подкрепа 
за постигане на добро здраве и 
извършващи профилактика на 
хроничните болести. 

Or. fr

Обосновка

Целите на програмата трябва да бъдат оценени предвид релевантни показатели в 
рамките на отделните държави членки.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Постигането на целите, посочени в 
член 3, трябва да стане посредством 
действията, изброени по-долу, и в 
съответствие с приоритетите, 
заложени в работната програма по 
член 11 от настоящия регламент.

Постигането на целите, посочени в член 
3, трябва да стане посредством 
действията, изброени в приложение I, и 
в съответствие с приоритетите, 
заложени в работната програма по член 
11 от настоящия регламент.

1) Съдействие за постигането на 
новаторски и устойчиви здравни 
системи:
1.1. развиване на сътрудничество на 
равнището на ЕС при оценката на 
здравните технологии в контекста на 
Директива 2011/24/ЕС за упражняване 
на правата на пациентите при 
трансгранично здравно обслужване; 
1.2. подкрепа за внедряването на 
иновации в здравния сектор и 
въвеждането на електронно 
здравеопазване чрез повишаване на 
оперативната съвместимост на 
приложенията за електронно 
здравеопазване;
1.3. подкрепа за постигане на 
устойчивост на работната сила в 
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здравния сектор на ЕС чрез 
насърчаване на оптималното 
прогнозиране и планиране и 
успешните стратегии за наемане и 
задържане на работа;
1.4. предоставяне на експертни 
познания в помощ на държавите-
членки при провеждането на реформи 
в здравните им системи;
1.5 подкрепа за Европейското 
партньорство за иновации в 
областта на активния живот на 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве — пилотен проект в 
рамките на водещата инициатива на 
стратегията „Европа 2020“, 
озаглавена „Съюз за иновации“; 
1.6 действия, изисквани съгласно 
законодателството на ЕС или 
допринасящи за постигане на 
неговите цели, в областта на 
медицинските изделия, както и 
действия в съответствие със 
съдържащите се в 
законодателството за 
трансграничното здравно обслужване 
разпоредби относно електронното 
здравеопазване и оценката на 
здравните технологии;
1.7 подкрепа за създаването на 
система от знания за здравето, 
включително научни комитети, 
която да допринесе за вземането на 
решения въз основа на обективни 
данни.
2) Подобряване на достъпа на 
гражданите до по-качествено и по-
сигурно здравно обслужване: 
2.1. създаване на система за 
акредитация и подпомагане на 
Европейските референтни мрежи; 
2.2. подкрепа за дейности във връзка с 
редки заболявания, включително 
създаване на Европейски референтни 
мрежи (в съответствие с точка 2.1), 
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информация и регистри на основата 
на общите критерии за акредитация;
2.3. укрепване на сътрудничеството 
във връзка с безопасността на 
пациентите и качеството на 
здравното обслужване чрез 
подобряване на достъпа на 
пациентите до информация, обмен на 
най-добри практики и разработване 
на насоки; дейности в подкрепа на 
грижите за хронично болни и 
научните изследвания, включително 
изготвяне на европейски насоки;
2.4. разработване на насоки за по-
разумното използване на 
антимикробни средства в хуманната 
медицина и намаляване на 
практиките, които увеличават 
антимикробната резистентност;
2.5. действия, изисквани съгласно 
законодателството на ЕС или 
допринасящи за постигането на 
неговите цели, в областта на 
тъканите и клетките, кръвта, 
органите, правата на пациентите 
при трансгранично здравно 
обслужване и медицинските 
продукти;
2.6. подкрепа за създаването на 
система от знания за здравето, която 
да допринесе за вземането на решения 
въз основа на обективни данни.
3) Подкрепа за постигане на добро 
здраве и профилактика на болестите:
3.1 обмен на най-добри практики по 
ключови въпроси във връзка със 
здравето, сред които борба с 
тютюнопушенето, злоупотребата с 
алкохол и затлъстяването;
3.2. подкрепа за профилактиката на 
хроничните заболявания, 
включително рак, чрез споделяне на 
знания и най-добри практики и 
разработване на съвместни дейности;
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3.3. действия, изисквани съгласно 
законодателството на ЕС или 
допринасящи за постигането на 
неговите цели, в областта на 
тютюневите изделия и тяхната 
реклама;
3.4. подкрепа за създаването на 
система от знания за здравето, която 
да допринесе за вземането на решения 
въз основа на обективни данни.
4) Защита на гражданите от 
трансгранични заплахи за здравето:
4.1. подобряване на подготвеността и 
капацитета за ответни действия при 
сериозни трансгранични заплахи за 
здравето;
4.2. повишаване на капацитета за 
оценка на риска чрез предоставяне на 
допълнителни научни ресурси и 
експертни познания и обобщаването 
на съществуващите оценки;
4.3. подкрепа за изграждането на 
капацитет срещу заплахи за здравето 
в държавите-членки посредством, 
inter alia, подобряване на 
подготвеността, планирането на 
ответни действия и координацията, 
общи подходи по отношение на 
ваксинацията, разработване на 
насоки и механизми за съвместно 
предоставяне на медицински мерки за 
противодействие;
4.4. действия, изисквани съгласно 
законодателството на ЕС или 
допринасящи за постигането на 
неговите цели, в областта на 
заразните болести и други заплахи за 
здравето;
4.5. подкрепа за създаването на 
система от знания за здравето, която 
да допринесе за вземането на решения 
въз основа на обективни данни. 
По-подробно описание на 
евентуалното съдържание на 

В приложение II към настоящия 
регламент е посочен ориентировъчен 
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посочените действия се съдържа в 
приложение І. В приложение II към 
настоящия регламент е посочен 
ориентировъчен списък на 
приложимото законодателство.

списък на приложимото 
законодателство.

Or. fr

Обосновка

Не е нужно в член 4 да се включва още веднъж списъкът на допустимите действия, 
описан по-подробно в приложение I.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейности, носещи ясна добавена 
стойност за ЕС и съфинансирани от 
други публичноправни или частни 
организации по член 8, параграф 1, 
включително международни 
организации, извършващи дейност в 
сферата на здравето, като за тези 
организации безвъзмездни средства 
могат да се отпускат по целесъобразност 
без предварителна покана за 
представяне на предложения, ако това 
бъде надлежно обосновано в годишните 
работни програми;

б) дейности, носещи ясна добавена 
стойност за ЕС и съфинансирани от 
други публичноправни или частни 
организации по член 8, параграф 1, 
включително международни 
организации, извършващи дейност в 
сферата на здравето, като за тези 
организации безвъзмездни средства 
могат да се отпускат по целесъобразност 
без предварителна покана за 
представяне на предложения, ако това 
бъде надлежно обосновано в годишните 
работни програми, в съответствие с 
Финансовия регламент на 
Европейския съюз и неговите правила 
за прилагане;

Or. fr
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) действия, съфинансирани от 
международни организации, 
извършващи дейност в сферата на 
здравето, без предварителна покана за 
представяне на предложения и с 
надлежна обосновка за тази цел.

ж) действия, съфинансирани от 
международни организации, 
извършващи дейност в сферата на 
здравето, без предварителна покана за 
представяне на предложения и с 
надлежна обосновка за тази цел, в 
съответствие с Финансовия 
регламент на Европейския съюз и 
неговите правила за прилагане.

Or. fr

Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение І - параграф 1 - точка 1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3. Работната сила в здравния сектор:
разработване на ефективно 
прогнозиране и планиране на работната 
сила в здравния сектор по отношение на 
брой, обхват на професионалния опит и 
умения, наблюдаване на мобилността (в 
рамките на ЕС) и миграцията на 
медицински специалисти, разработване 
на успешни стратегии за наемане и 
задържане на работа и за изграждане на 
капацитет.

1.3. Работната сила в здравния сектор:
разработване на ефективно 
прогнозиране и планиране на работната 
сила в здравния сектор по отношение на 
брой, обхват на професионалния опит и
съответствие между обученията и 
необходимите умения, наблюдаване на 
мобилността (в рамките на ЕС) и 
миграцията на медицински 
специалисти, разработване на успешни 
стратегии за наемане и задържане на 
работа и за изграждане на капацитет, 
като се отчитат по-специално 
въпросите, свързани със 
зависимостта и застаряването на 
населението, и като се извършва 
редовна оценка на тези нови 
потребности.

Or. fr
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Обосновка

Следва да се обърне особено внимание на обучението на медицинския персонал 
посредством развиването на ефикасна стратегия с цел оптимизиране на високите 
постижения и отговаряне на различните потребности на специалистите в 
Европейския съюз.

Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение І - параграф 1 - точка 1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4. Вземане на решения относно 
реформите в здравните системи:
създаване на механизъм за обединяване 
на експертните познания на равнището 
на Съюза, за да предоставят надеждни и 
подкрепени с доказателства съвети с 
оглед на ефективни и успешни 
инвестиции в общественото здраве и 
здравните системи. Улесняване на 
внедряването на резултатите от 
научноизследователските проекти по 
Седмата рамкова програма, а в 
дългосрочен план — от дейностите, 
които ще бъдат предприети в 
следващата програма за научни 
изследвания и иновации за периода 
2014—2020 г („Хоризонт 2020“).

1.4. Вземане на решения относно 
реформите в здравните системи:
създаване на механизъм за обединяване 
на експертните познания на равнището 
на Съюза, за да предоставят надеждни и 
подкрепени с доказателства съвети с 
оглед на ефективни и успешни 
инвестиции в общественото здраве и 
здравните системи, като същевременно 
се насърчава 
конкурентоспособността на 
участниците. Улесняване на 
внедряването на резултатите от 
научноизследователските проекти по 
Седмата рамкова програма, а в 
дългосрочен план — от дейностите, 
които ще бъдат предприети в 
следващата програма за научни 
изследвания и иновации за периода 
2014—2020 г („Хоризонт 2020“).

Or. fr

Обосновка

При извършване на реформите на здравните системи следва да се включи 
средносрочна и дългосрочна перспектива във връзка със социалните и икономическите 
участници.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение І - параграф 1 - точка 1.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.5. Подкрепа за Европейското 
партньорство за иновации в областта на 
активния живот на възрастните хора и 
остаряването в добро здраве в неговите 
три основни направления: иновации в 
осведомеността, профилактиката и 
ранната диагностика; иновации в 
лечението и грижите и иновации за 
активен живот на възрастните хора и 
възможности за независим живот.

1.5. Подкрепа за Европейското 
партньорство за иновации в областта на 
активния живот на възрастните хора и 
остаряването в добро здраве в неговите 
три основни направления: иновации в 
осведомеността, профилактиката и 
ранната диагностика; иновации в 
лечението и грижите, по-специално 
свързаните с невродегенеративните 
заболявания, и иновации за активен 
живот на възрастните хора и 
възможности за независим живот.

Or. fr

Обосновка

Това партньорство трябва също така да ускори иновативните решения в областта 
на лечението и грижите, свързани с невродегенеративните заболявания.

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение І - параграф 2 - точка 2.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.4. Безопасност: по-разумно използване 
на антимикробни средства в 
лекарствени продукти, както и 
ограничаване на практиките, които 
увеличават антимикробната 
резистентност; намаляване на тежестта, 
породена от устойчиви на лекарства 
инфекции и инфекции, свързани със 
здравни грижи, и осигуряване на 
необходимите антимикробни средства.

2.4. Безопасност: по-разумно използване 
на антимикробни средства в 
лекарствени продукти, както и 
ограничаване на практиките, които 
увеличават антимикробната 
резистентност, по-специално в 
болнична среда; намаляване на 
тежестта, породена от устойчиви на 
лекарства инфекции и инфекции, 
свързани със здравни грижи, и 
осигуряване на необходимите 
антимикробни средства, по-специално 
като се разгледа задълбочено 
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дозировката на последните, 
продължителността на лечение и 
комбинирането с други лекарствени 
средства.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е ударението да се постави върху болничната среда, в която 
разпространяването на инфекции може да бъде избегнато чрез прилагането на 
целенасочени санитарни мерки. Това би довело едновременно до намаляване на броя на 
инфекциите и до ограничаване на употребата на антибиотици и на развиването на 
резистентност към тях. 

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение І - параграф 2 - точка 2.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.6. Подкрепа за създаването на система 
от знания за здравето, която да 
допринесе за вземането на решения въз 
основа на обективни данни, 
включително събиране и анализ на 
данни за здравето и широко 
разпространение на резултатите от 
програмата.

Подкрепа за създаването на система от 
знания за здравето, която да допринесе 
за вземането на решения въз основа на 
обективни данни, включително 
събиране и анализ на данни за здравето 
и широко разпространение на 
резултатите от програмата, и подкрепа 
за усилията за редовно 
осъвременяване на тези данни и 
подобряване на възможностите за 
съпоставянето им между отделните 
държави членки.

Or. fr

Обосновка

Липсата на съпоставими данни между държавите – членки на Европейския съюз, е 
значима пречка за провеждането на ефикасни от социална и икономическа гледна 
точка и устойчиви политики в областта на здравеопазването.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Приложение І - параграф 2 - точка 2.6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.6 а. Подкрепа за развиването на 
европейска промишлена политика, 
насърчаваща 
конкурентоспособността на 
здравните сектори с цел подобряване
на иновациите и увеличаване на 
достъпа на пациентите до по-сигурни 
и по-ефикасни лекарствени средства. 

Or. fr

Обосновка

Европейският съюз следва да установи, в партньорство с всички участници, истинска 
промишлена политика с оглед подпомагането и развитието на изследователската 
дейност и иновациите в здравния сектор.

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение І - параграф 3 - точка 3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Икономически ефективни мерки за 
повишаване на осведомеността и 
профилактика: действия, насочени към 
създаването на общоевропейски мрежи 
и партньорства, ангажиращи широк 
кръг от участници в комуникационни 
кампании и дейности за повишаване на 
информираността по ключови въпроси 
във връзка със здравето, като например 
борбата с тютюнопушенето, 
злоупотребата с алкохол и 
затлъстяването, като се поставя акцент 
върху трансграничното измерение и 
държавите членки, които правят малко 
или изобщо не предприемат действия по 
тези въпроси.

3.1. Икономически ефективни мерки за 
повишаване на осведомеността и 
профилактика: действия, насочени към 
създаването на общоевропейски мрежи 
и партньорства, ангажиращи широк 
кръг от участници в комуникационни 
кампании и дейности за повишаване на 
информираността по ключови въпроси 
във връзка със здравето, като например 
превенцията на тютюнопушенето, 
злоупотребата с алкохол, както и 
вредните хранителни навици и 
заседналия начин на живот в 
рамките на борбата срещу
затлъстяването, като се поставя акцент 
върху трансграничното измерение и 
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държавите членки, които правят малко 
или изобщо не предприемат действия по 
тези въпроси.

Or. fr

Обосновка

Всички рискови фактори трябва да бъдат взети предвид за подходящото и ефикасно 
предотвратяване на хроничните заболявания.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение І - параграф 3 - точка 3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2. Хронични заболявания: подкрепа за 
европейското сътрудничество и работа в 
мрежа в областта на профилактиката и 
подобряването на борбата с хроничните 
заболявания, включително рак, чрез 
споделяне на знания и най-добри 
практики и разработване на съвместни 
дейности по профилактиката на тези 
заболявания. Борбата с раковите 
заболявания: последващи действия във 
връзка с вече предприети действия;
създаване на европейска 
информационна система за раковите
заболявания със съпоставима данни;
подкрепа за онкологичния скрининг, 
включително механизми за доброволна 
акредитация; подкрепа за 
разработването на европейски насоки за 
профилактика в случаите на сериозни 
неравенства.

3.2. Хронични заболявания: подкрепа за 
европейското сътрудничество и работа в 
мрежа в областта на профилактиката и 
подобряването на борбата с хроничните 
заболявания чрез споделяне на знания и 
най-добри практики и разработване на 
съвместни дейности по профилактиката 
на тези заболявания. Предприемане на
последващи действия във връзка с вече 
предприети действия; създаване на 
европейска информационна система за
хроничните заболявания със 
съпоставима данни; подкрепа за 
скрининг на хроничните заболявания, 
включително механизми за доброволна 
акредитация; подкрепа за 
разработването на европейски насоки за 
профилактика в случаите на сериозни 
неравенства.

Or. fr

Обосновка

Не само раковите заболявания, а всички хронични заболявания трябва да са предмет 
на мерки в рамките на европейското сътрудничество в областта на превенцията.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение І - параграф 3 - точка 3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4 Подкрепа за създаването на система 
от знания за здравето, която да 
допринесе за вземането на решения въз 
основа на обективни данни, 
включително събиране и анализ на 
данни за здравето и широко 
разпространение на резултатите от 
програмата.

3.4. Подкрепа за създаването на система 
от знания за здравето, която да 
допринесе за вземането на решения въз 
основа на обективни данни, 
включително събиране и анализ на 
данни за здравето и широко 
разпространение на резултатите от 
програмата, и подкрепа за усилията за 
редовно осъвременяване на тези данни 
и подобряване на възможностите за 
съпоставянето им между отделните 
държави членки.

Or. fr

Обосновка

Липсата на съпоставими данни между държавите – членки на Европейския съюз, е 
значима пречка за провеждането на ефикасни от социална и икономическа гледна 
точка и устойчиви политики в областта на здравеопазването.

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение І - параграф 4 - точка 4.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3. Подкрепа за изграждането на 
капацитет срещу заплахи за здравето в 
държавите членки: подобряване на 
подготвеността и планирането на 
ответни действия, координацията на 
ответните действия и общите подходи 
по отношение на ваксинацията;
разработване на насоки относно 
защитните мерки при извънредни 
ситуации, насоки за информиране и 
наръчници с добри практики; създаване 
на нов механизъм за съвместно 

4.3. Подкрепа за изграждането на 
капацитет срещу заплахи за здравето в 
държавите членки: подобряване на 
подготвеността и планирането на 
ответни действия, координацията на 
ответните действия и общите подходи 
по отношение на ваксинацията, 
включително установяването на 
оптимален обхват на ваксиниране с 
цел ефикасна борба срещу 
засилването на инфекциозните 
заболявания; разработване на насоки 
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предоставяне на медицински мерки за 
противодействие; разработване на общи 
комуникационни стратегии.

относно защитните мерки при 
извънредни ситуации, насоки за 
информиране и наръчници с добри 
практики; създаване на нов механизъм 
за съвместно предоставяне на 
медицински мерки за противодействие;
разработване на общи комуникационни 
стратегии.

Or. fr

Обосновка

Европейският съюз следва да провежда по-решителни действия посредством общи 
стратегии в областта на ваксинирането, като се гарантира оптимален обхват на 
ваксинирането.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Програмата „Здраве за растеж“ разполага с общ бюджет от 446 млн. евро за периода 
2014-2020 г., т.е. повече от 60 млн. евро годишно. Целта й е да се съсредоточи върху 
основните области, в които действията на Европейския съюз могат да създадат 
същинска добавена стойност в сектора на здравеопазването. Тя се вписва в стратегията 
„Европа 2020” и има за цел насърчаване на иновациите в областта на здравните грижи, 
да гарантира тяхната осъществимост, като същевременно се подобрява 
благосъстоянието на европейските граждани 

Това финансиране допълва известен брой мерки относно здравето посредством 
структурните фондове и рамковата програма за научни изследвания и иновации 2014-
2020 г. В сравнение с предходния период (2007-2013 г.), програмата се ползва от 
увеличение от 5,7%. 

Евентуалните кандидати за финансиране ще бъдат националните органи, публични и 
частни организации, международни организации и неправителствени организации чрез 
съфинансиране. От изключителна важност е процедурите и достъпът до средствата да 
бъдат възможно най-облекчени, за да могат държавите членки и здравните специалисти 
да ги ползват по по-добър начин. 

Също така е очевидно, че здравето не се свежда единствено до логиката на растежа и 
заглавието на програмата „Здраве за растеж“ би могло да доведе до объркване. От 
друга страна обаче следва да се напомни, че този избор има за цел да се покаже, че в 
този момент на икономическа криза в ЕС здравето не е синоним единствено на 
дефицити. Общите ограничение, тегнещи върху държавните финанси, правят 
реформата на здравните системи задължителна, за да се ограничат разходите, като 
същевременно се оптимизира доходността на сектора на иновациите. Тези реформи са 
от съществена важност, за да се позволи на здравните системи да отговорят на 
засилващото се търсене на грижи, предизвикано от демографското застаряване, както и 
за да се продължи предоставянето на качествени грижи за идните поколения. 
Заглавието „Здраве и растеж“ ще бъде по-подходящо, за да се избегне всякакво 
недоразумение.

Здравният сектор не се свежда единствено до стойността на терапевтичния напредък. 
Той трябва да бъде лост за растеж, да създава работни места в период на криза и да се 
явява същински стълб на европейската икономика. В белязания  от 
деиндустриализацията контекст промишлеността в здравния сектор дава рядък пример 
за промишленост на върховите постижения, която в голяма степен е разположена на 
европейска територия, като се започне от научните изследвания и се свърши с 
дистрибуцията. В това си качество тя трябва да бъде призната като високотехнологична 
промишленост. Нека напомним например, че в едно лекарство срещу рак има вложени 
толкова технологии, колкото в един самолет Airbus. Преминаването от откриването на 
активна съставка към промишленото производство на дадено  лекарство е 
предизвикателство пред инженеринга и технологиите. 
За да бъде спечелена битката за иновациите трябва да бъдат умножени наличните сили 
и да се работи между действащи лица от обществения и частния сектор, както и между 
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научни работници от различни дисциплини. 

Програмата се стреми също, като определя по-добре целите, да избегне припокриване и 
да използва по-добре станалите по-редки финансови ресурси. В този ред на мисли е 
задължително да се избегне поставянето на преден план на каталог от мерки, тъй като 
това би довело до раздробяване на наличното финансиране. Програмата няма за 
призвание да изброи изчерпателно различните заболявания. Трябва да бъдат вложени 
повече усилия за ограничен брой приоритетни цели. 

Бюджетното разпределение между четирите цели на програмата (засилване на 
иновациите, подобряване на достъпа до по-качествени и по-сигурни здравни услуги, 
благоприятстване на превенцията на заболяванията и защита на гражданите от 
трансгранични санитарни заплахи) трябва да бъде гъвкаво. Подреждането на тези цели, 
като всяка едно от тях разполага с предварително определен бюджет, би могло да 
ограничи обхвата на някои проекти. 

Освен това може да се окаже необходима корекция на сумите във връзка с настоящата 
законодателна процедура в зависимост от финансовия пакет, определен за програмата 
„Здраве за растеж“ в рамките на преговорите относно многогодишната финансова 
рамка.

Оценката на различните цели на програмата следва се измери в светлината на 
резултатите, регистрирани в здравните системи на държавите членки посредством 
подходящи показатели (цена в % от БНП, резултати по отношение на 
продължителността на живота на жителите и брой години от живота в добро здраве....).

По отношение на свързаната с превенцията цел, трябва по-добре да се идентифицират 
рисковите фактори, за да са по-ефикасни стратегиите. Основните рискови фактори -
включително лошите хранителни навици и уседналият начин на живот - трябва да се 
отчитат с цел подходяща и ефикасна превенция на хроничните заболявания. Например, 
високият брой случаи на наднормено тегло и затлъстяване, наблюдаван сред малките 
деца, ще има несъмнено въздействие върху броя на сърдечните заболявания на зряла 
възраст. 

Без да се насочва вниманието върху конкретна патология, следва все пак да се отчитат 
в по-голяма степен последствията от застаряването на нашето население. 
Увеличаването на продължителността на живота води до значително повишаване на 
относителния дял на възрастните хора сред населението, който се очаква да достигне 
40% до 2030 г.

Този процес изправя обществото пред определен брой цели и предизвикателства както 
за икономиката, така и за обществото. Като се запазва възможно най-дълго време 
доброто здраве на отделното лице и възможността му да остане активно както от 
физическа, така и от социална гледна точка, може да се оптимизира неговото 
положително въздействие върху производителността и конкурентоспособността.

Подобряването на здравето на възрастните хора не само ще ги предпази от свързаните с 
възрастта страдания, но ще облекчи и социалните и медицинските разходи, поемани от 
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обществото.

В тази перспектива е желателно програмата да се насочи в по-голяма степен към 
невродегенеративните заболявания като болестта на Алцхаймер и други форми на 
деменция. Това са хронични заболявания със специфични характеристики: засягат 
главно възрастни хора, водят до пълна зависимост на засегнатото от болестта лице и до 
необходимост от постоянна помощ. Следователно тези заболявания засягат голям брой 
лица (в Европа повече от 7 милиона души страдат от някаква форма на деменция). Това 
поражда тежки последици за здравната, икономическата и социалната област.

Следователно програмата трябва по-добре да интегрира застаряването на населението и 
свързаните с възрастта заболявания. Това е хоризонтална проблематика, засягаща 
едновременно цел 1 (съдействие за постигането на новаторски и устойчиви здравни 
системи), цел 2 (подобряване на достъпа на гражданите на Съюза до по-качествено и 
по-сигурно здравно обслужване) и цел 3 (профилактика на болестите и подкрепа за 
създаване на условия за добро здраве). 

Трябва да се предприемат ранни действия във връзка с последиците от застаряването на 
нашето население, за да се гарантират необходимите средства за обучението и 
квалификациите във връзка с работните места в този сектор. Европейският съюз да 
насърчава създаването на нови работни места, за да се отговори на новите обществени 
предизвикателства като подкрепа по домовете или в специализирани заведения за 
зависимите лица, независимо дали са възрастни или не, и да извършва редовна оценка, 
за да ги адаптира към реалните потребности на болните лица и лицата, които им 
помагат. 

И накрая, последната и четвърта цел от програмата засяга защитата на гражданите от 
трансгранични заплахи за здравето. За борба срещу тези рискове ваксинирането на 
населението представлява особено ефикасен инструмент в случаи на сериозни здравни 
опасности. 

Макар и ваксинирането да позволи значителното подобряване на здравното състояние 
на европейското население, този напредък е изправен пред различни заплахи: високата 
мобилност на населението, съществуването на неваксинирани групи поради 
ограничения достъп до здравни грижи и продължаващ спад на приемането на 
ваксините от населението. Днес Европейският съюз трябва да предприеме действия 
срещу скорошните и продължаващи случаи на разрастване на заболяванията от 
морбили или срещу увеличаването на случаите на туберкулоза. 

Европейският съюз следва да провежда по-решителни действия посредством общи 
стратегии в областта на ваксинирането, като се гарантира оптимален обхват на 
ваксинирането. Ще успеем да намалим смъртността в резултат от тези болести с 
продължителни действия на сътрудничество и иновации, с действия по съвместно 
планиране и с прилагане на ефикасни превантивни мерки.


