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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Sundhed for Vækst-
programmet, det tredje flerårige EU-handlingsprogram for sundhed for perioden 2014-
2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0709),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 168, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0399/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...1

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af …2

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. understreger, at det kan blive nødvendigt at tilpasse beløbene i den nærværende 
lovgivningsmæssige procedure i forhold til den finansieringsramme, der er tildelt Sundhed 
for Vækst-programmet, inden for rammerne af de igangværende forhandlinger om den 
flerårige finansielle ramme; 

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 ...
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

Sundhed for Vækst-programmet, det 
tredje flerårige EU-handlingsprogram for 
sundhed for perioden 2014-2020

Sundhed og Vækst-programmet, det tredje 
flerårige EU-handlingsprogram for 
sundhed for perioden 2014-2020

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. fr

Begrundelse

Sundhed er ikke blot et spørgsmål om vækst. Derfor er det hensigtsmæssigt at erstatte titlen 
Sundhed for Vækst og adskille disse to begreber. Sundhed og Vækst er mere passende.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) En vedvarende indsats er påkrævet for 
at opfylde de krav, der er anført i traktatens 
artikel 168. Sundhedsfremme på EU-plan 
er en integrerende del af "Europa 2020: En 
europæisk strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst". At folk er 
sunde og aktive i flere år vil have generelle 
positive sundhedsvirkninger og en positiv 
indvirkning på produktiviteten og 
konkurrenceevnen og samtidig mindske 
presset på de nationale budgetter. 
Innovation inden for sundhed kan være 
med til at løse de 
bæredygtighedsudfordringer, den 
demografiske udvikling stiller os overfor i 
denne sektor, og foranstaltninger til at 

(2) En vedvarende indsats er påkrævet for 
at opfylde de krav, der er anført i traktatens 
artikel 168. Sundhedsfremme på EU-plan 
er en integrerende del af "Europa 2020: En 
europæisk strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst". At folk er 
sunde og aktive i flere år vil have generelle 
positive sundhedsvirkninger og en positiv 
indvirkning på produktiviteten og 
konkurrenceevnen og samtidig mindske 
presset på de nationale budgetter. Støtte til 
og anerkendelse af innovation inden for 
sundhed kan være med til at løse de 
bæredygtighedsudfordringer, den 
demografiske udvikling stiller os overfor i
denne sektor, og foranstaltninger til at 
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mindske ulighederne inden for sundhed er 
vigtige for at opnå "inklusiv vækst". Der 
bør derfor i den forbindelse oprettes et 
Sundhed for Vækst-program, som er det 
tredje EU-handlingsprogram for sundhed 
(2014-2020) (i det følgende benævnt 
"programmet ").

mindske ulighederne inden for sundhed er 
vigtige for at opnå "inklusiv vækst". Der 
bør derfor i den forbindelse oprettes et 
Sundhed for Vækst-program, som er det 
tredje EU-handlingsprogram for sundhed 
(2014-2020) (i det følgende benævnt 
"programmet ").

Or. fr

Begrundelse

Innovation bør fremmes ved hjælp af tilpassede foranstaltninger.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Innovation inden for sundhed i form af 
produkter og tjenesteydelser og 
organisationen og leveringen af 
sundhedsydelser har potentialet til at 
forbedre kvaliteten af de ydelser, som 
patienter modtager, og opfylde udækkede 
behov, samtidig med at sundhedsydelserne 
bliver mere omkostningseffektive og 
bæredygtige. Derfor bør programmet 
fremme indførelsen af innovation i 
sundhedssektoren.

(7) Innovation inden for sundhed i form af 
produkter og tjenesteydelser og 
organisationen og leveringen af 
sundhedsydelser har potentialet til at 
forbedre kvaliteten af de ydelser, som 
patienter modtager, og opfylde udækkede 
behov, samtidig med at sundhedsydelserne 
bliver mere omkostningseffektive og 
bæredygtige. Derfor bør programmet 
fremme indførelsen af innovation i 
sundhedssektoren og iværksættelsen af en 
industripolitik, som har til formål at 
udvikle sundhedssektoren i Unionen.

Or. fr

Begrundelse

Den Europæiske Union bør i samarbejde med alle aktører fastlægge en egentlig EU-
industripolitik med henblik på at støtte og udvikle forskning og innovation inden for 
sundhedssektoren.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I et aldrende samfund kan målrettede 
investeringer, der fremmer sundhed og 
forebygger sygdomme, øge antallet af 
"sunde leveår" og dermed gøre det muligt 
for ældre at fortsætte med at arbejde, selv 
om de kommer op i årene. Kroniske 
sygdomme er skyld i over 80 % af 
tilfældene af for tidlig død i EU. Ved at 
identificere, formidle og fremme 
indførelsen af valideret bedste praksis for 
omkostningseffektive forebyggende 
foranstaltninger, der fokuserer på de største 
risikofaktorer, nemlig rygning, 
alkoholmisbrug, fedme og hiv/aids, vil 
programmet medvirke til at forebygge 
sygdomme og fremme sundhed, idet der 
også tages hensyn til underliggende 
faktorer af social elle miljømæssig 
karakter.

(10) I et aldrende samfund kan målrettede 
investeringer, der fremmer sundhed og 
forebygger sygdomme, øge antallet af 
"sunde leveår" og dermed gøre det muligt 
for ældre at fortsætte med at arbejde, selv 
om de kommer op i årene. Kroniske 
sygdomme er skyld i over 80 % af 
tilfældene af for tidlig død i EU. Ved at 
identificere, formidle og fremme 
indførelsen af valideret bedste praksis for 
omkostningseffektive forebyggende 
foranstaltninger, der fokuserer på de største 
risikofaktorer, nemlig rygning, 
alkoholmisbrug, en stillesiddende livsstil, 
dårlige spisevaner og fedme, vil 
programmet medvirke til at forebygge 
sygdomme, navnlig de sygdomme, der er 
skyld i forværringen, ja endog tabet, af de 
kognitive og fysiske funktioner, og 
fremme sundhed, idet der også tages 
hensyn til underliggende faktorer af social 
elle miljømæssig karakter.

Or. fr

Begrundelse

Der skal tages højde for alle risikofaktorer med henblik på at forebygge kroniske sygdomme 
på en hensigtsmæssig og effektiv måde.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Programmet bør gennemføres under 
fuld hensyntagen til princippet om 
gennemsigtighed og en rimelig balance 

(23) Programmet bør gennemføres under 
fuld hensyntagen til princippet om 
gennemsigtighed. Fordelingen af midler 
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mellem de forskellige mål. De årlige 
arbejdsprogrammer bør navnlig fastlægge 
de vigtigste kriterier for udvælgelse af 
potentielle modtagere i overensstemmelse 
med finansforordningen for at sikre, at de 
har finansiel og operationel kapacitet til at 
udføre de aktiviteter, der finansieres under 
programmet, og om nødvendigt de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
godtgøre deres uafhængighed.

fra budgettet mellem målene bør foretages 
proportionalt med de fordele, som man 
kan forvente med hensyn til en forbedring 
af Unionens borgeres sundhed. Det er 
derfor hensigtsmæssigt ikke at indføre en 
hierarkisering af programmets forskellige 
mål. Passende aktioner, der er omfattet af 
programmets specifikke mål og har en klar 
EU-merværdi, bør udvælges og finansieres 
af programmet. De årlige 
arbejdsprogrammer bør navnlig fastlægge 
de vigtigste kriterier for udvælgelse af 
potentielle modtagere i overensstemmelse 
med finansforordningen for at sikre, at de 
har finansiel og operationel kapacitet til at 
udføre de aktiviteter, der finansieres under 
programmet, og om nødvendigt de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
godtgøre deres uafhængighed.

Or. fr

Begrundelse

Det kan begrænse visse projekters anvendelsesområde at inddele målene ved at tildele dem 
hver en på forhånd fastlagt budgetramme.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sundhed for Vækst-programmets 
overordnede målsætninger er at samarbejde 
med medlemsstaterne om at fremme 
innovation inden for sundhed og øge 
sundhedssystemernes bæredygtighed, 
forbedre EU-borgernes sundhed og 
beskytte dem mod grænseoverskridende 
sundhedstrusler.

Sundhed for Vækst-programmets 
overordnede målsætninger er at samarbejde 
med medlemsstaterne om at fremme 
innovation inden for sundhed og øge 
sundhedssystemernes bæredygtighed, 
imødegå de sundhedsmæssige, sociale og 
økonomiske udfordringer i forbindelse 
med befolkningens aldring og den 
stigende forekomst af kroniske sygdomme, 
forbedre EU-borgernes sundhed og
beskytte dem mod grænseoverskridende 
sundhedstrusler.
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Or. fr

Begrundelse

Den ændrede demografiske struktur medfører en række udfordringer, både for økonomien og 
samfundet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette mål vil navnlig blive målt ud fra
stigningen i antallet af medlemsstater, der 
benytter de udviklede redskaber og 
mekanismer og råd.

Dette mål vil navnlig blive målt ud fra de 
resultater, der registreres i 
medlemsstaternes sundhedssystemer.

Or. fr

Begrundelse

Programmets mål skal evalueres i forhold til de indikatorer, der er relevante for resultaterne, 
såsom den forventede levetid i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Identificering, formidling og fremme af 
anvendelsen af valideret bedste praksis i 
forbindelse med omkostningseffektive 
forebyggende foranstaltninger ved at 
fokusere på de største risikofaktorer, 
nemlig rygning, alkoholmisbrug, fedme og 
hiv/aids, med særlig vægt på den 
grænseoverskridende dimension, med det 
formål at forebygge sygdomme og fremme 
sundhed.

3) Identificering, formidling og fremme af 
anvendelsen af valideret bedste praksis i 
forbindelse med omkostningseffektive 
forebyggende foranstaltninger ved at 
fokusere på de største risikofaktorer, 
nemlig rygning, alkoholmisbrug, dårlige 
spisevaner, en stillesiddende livsstil og
fedme med særlig vægt på den 
grænseoverskridende dimension, med det 
formål at forebygge sygdomme og fremme
sundhed.

Or. fr
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Begrundelse

Der skal tages højde for alle risikofaktorer med henblik på at forebygge kroniske sygdomme 
på en hensigtsmæssig og effektiv måde.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette mål vil navnlig blive målt ud fra 
stigningen i antallet af medlemsstater, der 
er involveret i sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse og anvender den 
validerede bedste praksis.

Dette mål vil navnlig blive målt ud fra 
stigningen i antallet af de 
lovgivningsmæssige foranstaltninger, som 
træffes af medlemsstater, der er involveret 
i sundhedsfremme og forebyggelse af 
kroniske sygdomme.

Or. fr

Begrundelse

Programmets mål skal evalueres i forhold til relevante indikatorer i de forskellige 
medlemsstater.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De mål, der er nævnt i artikel 3, skal nås 
ved hjælp af de aktioner, som er anført 
nedenfor, og i overensstemmelse med 
prioriteringerne i det arbejdsprogram, der 
er nævnt i artikel 11 i nærværende 
forordning.

De mål, der er nævnt i artikel 3, skal nås 
ved hjælp af de aktioner, som er anført på 
listen i bilag I, og i overensstemmelse med 
prioriteringerne i det arbejdsprogram, der 
er nævnt i artikel 11 i nærværende 
forordning.

1) Bidrag til innovative og bæredygtige 
sundhedssystemer:
1.1. Udbygge EU-samarbejdet om 
medicinsk teknologivurdering i 
forbindelse med direktiv 2011/24/EU om 
patientrettigheder i forbindelse med 
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grænseoverskridende sundhedsydelser. 
1.2. Fremme udbredelsen af innovation 
inden for sundhed og e-sundhed ved at 
øge e-sundheds-applikationernes 
interoperabilitet.
1.3. Understøtte bæredygtigheden af EU's 
sundhedsarbejdsstyrke ved at fremme 
effektive prognoser, en effektiv 
planlægning og effektive rekrutterings- og 
fastholdelsesstrategier.
1.4. Tilvejebringe ekspertise, der skal 
hjælpe medlemsstaterne med at 
gennemføre sundhedsreformer.
1.5 Støtte det europæiske 
innovationspartnerskab inden for aktiv og 
sund aldring, som er et pilotprojekt under 
Europa 2020-flagskibsinitiativet 
"Innovation i EU". 
1.6 Aktioner, som er krævet i EU-
lovgivningen, eller som bidrager til 
opfylde målene i EU-lovgivningen om 
medicinsk udstyr samt bestemmelserne 
om e-sundhed og medicinsk 
teknologivurdering i lovgivningen om 
grænseoverskridende sundhedsydelser.
1.7 Fremme et system for sundhedsviden, 
herunder videnskabelige komitéer, for at 
bidrage til evidensbaseret 
beslutningstagning.
2) Øget adgang til bedre og sikrere 
sundhedsydelser til borgerne: 
2.1. Oprette europæiske referencenetværk 
for akkreditering og støtte. 
2.2. Støtte aktioner til bekæmpelse af 
sjældne sygdomme, herunder oprettelse af 
europæiske referencenetværk (i 
overensstemmelse med punkt 2.1), 
oplysninger og registre, der er baseret på 
de fælles kriterier for akkreditering.
2.3. Styrke samarbejdet om 
patientsikkerhed og sundhedsydelsernes 
kvalitet ved at give patienter bedre adgang 
til oplysninger, udveksle bedste praksis og 
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udarbejde retningslinjer; støtte aktioner 
til behandling af og forskning i kroniske 
sygdomme, herunder udarbejdelse af 
europæiske retningslinjer.
2.4. Udarbejde retningslinjer med henblik 
på en mere hensigtsmæssig anvendelse af 
antimikrobielle stoffer i humanmedicin og 
mindskelse af praksis, som øger 
antimikrobiel resistens.
2.5. Aktioner, som er krævet i EU-
lovgivningen, eller som bidrager til at 
opfylde målene i EU-lovgivningen på 
områderne væv og celler, blod, organer, 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser og 
lægemidler.
2.6. Fremme et system for sundhedsviden 
for at bidrage til evidensbaseret 
beslutningstagning.
3) Sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse:
3.1 Udveksle bedste praksis vedrørende 
vigtige sundhedsspørgsmål som f.eks. 
forebyggelse af rygning, alkoholmisbrug 
og fedme.
3.2. Støtte forebyggelsen af kroniske 
sygdomme, herunder kræft, gennem 
udveksling af viden og bedste praksis og 
udvikling af fælles aktiviteter.
3.3. Foranstaltninger, som er krævet i 
EU-lovgivningen, eller som bidrager til at 
opfylde målene i EU-lovgivningen på 
områderne tobaksvarer og -reklamer.
3.4. Fremme et system for sundhedsviden 
for at bidrage til evidensbaseret 
beslutningstagning.
4) Beskytte borgerne mod 
grænseoverskridende sundhedstrusler:
4.1. Styrke beredskabet og indsatsen i 
forbindelse med alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler.
4.2. Forbedre risikovurderingskapaciteten 
ved at styrke den videnskabelige 
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ekspertkapacitet og kortlægge 
eksisterende vurderinger.
4.3. Støtte kapacitetsopbygningen i 
forbindelse med sundhedstrusler i
medlemsstaterne bl.a. ved at udvikle 
planlægningen og koordineringen af 
beredskabet og indsatsen over for 
sundhedstrusler, fælles 
vaccinationsstrategier, udarbejdelse af 
retningslinjer og mekanismer for fælles 
indkøb af medicinske 
modforanstaltninger.
4.4. Foranstaltninger, som er krævet i 
EU-lovgivningen, eller som bidrager til at 
opfylde målene i EU-lovgivningen på 
områderne overførbare sygdomme og 
andre sundhedstrusler.
4.5. Fremme et system for sundhedsviden 
for at bidrage til evidensbaseret 
beslutningstagning. 
En mere detaljeret beskrivelse af disse 
aktioners indhold findes i bilag I. En 
vejledende liste over den relevante 
lovgivning findes i bilag II.

En vejledende liste over den relevante 
lovgivning findes i bilag II.

Or. fr

Begrundelse

Det er nytteløst at gentage listen over støtteberettigede aktioner i artikel 4, da denne liste 
anføres på mere detaljeret vis i bilag I.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aktioner med en klar EU-merværdi, som 
medfinansieres af andre offentlige eller 
private organer, jf. artikel 8, stk. 1, 
herunder internationale organisationer, der 
er aktive på sundhedsområdet, og for 
sidstnævntes vedkommende eventuelt uden 

b) aktioner med en klar EU-merværdi, som 
medfinansieres af andre offentlige eller 
private organer, jf. artikel 8, stk. 1, 
herunder internationale organisationer, der 
er aktive på sundhedsområdet, og for 
sidstnævntes vedkommende eventuelt uden 
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forudgående indkaldelse af forslag, hvilket 
skal være behørigt begrundet i de årlige 
arbejdsprogrammer

forudgående indkaldelse af forslag, hvilket 
skal være behørigt begrundet i de årlige 
arbejdsprogrammer, i overensstemmelse 
med EU’s finansforordning og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil

Or. fr

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) aktioner, der medfinansieres af 
internationale organisationer, der er aktive 
på sundhedsområdet, uden forudgående 
indkaldelse af forslag, hvilket skal være 
behørigt begrundet.

g) aktioner, der medfinansieres af 
internationale organisationer, der er aktive 
på sundhedsområdet, uden forudgående 
indkaldelse af forslag, hvilket skal være 
behørigt begrundet, i overensstemmelse 
med EU’s finansforordning og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – punkt 1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3. Sundhedssarbejdsstyrken: udvikle 
effektive prognoser og planlægning for 
sundhedssarbejdsstyrken med hensyn til 
antal, erfaring og kompetencer, overvåge 
sundhedsprofessionelles mobilitet (inden 
for EU) og migration, etablere effektive 
rekrutterings- og fastholdelsesstrategier og 
kapacitetsopbygning.

1.3. Sundhedssarbejdsstyrken: udvikle 
effektive prognoser og planlægning for 
sundhedssarbejdsstyrken med hensyn til 
antal, erfaring, overensstemmelse mellem 
uddannelserne og de nødvendige 
kompetencer, overvåge 
sundhedsprofessionelles mobilitet (inden 
for EU) og migration, etablere effektive 
rekrutterings- og fastholdelsesstrategier og 
kapacitetsopbygning under særlig 
hensyntagen til problematikken omkring 
befolkningens plejebehov og aldring samt 
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gennem regelmæssige evalueringer af 
disse nye behov.

Or. fr

Begrundelse

Der bør lægges særlig vægt på uddannelsen af sundhedspersonale gennem udviklingen af en 
effektiv strategi, der skal optimere topkvalitet og opfylde sundhedsprofessionelles forskellige 
behov i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4. Beslutningstagning med hensyn til 
reformer af sundhedssystemerne: etablere 
en mekanisme for samling af ekspertise på 
EU-plan for at tilvejebringe solid og 
evidensbaseret rådgivning om effektive og 
virkningsfulde investeringer i folkesundhed 
og sundhedssystemer. Gøre det lettere at 
udnytte resultaterne af de 
forskningsprojekter, der støttes under det 
syvende rammeprogram, og på længere 
sigt de aktiviteter, der skal gennemføres i 
det kommende forsknings- og 
innovationsprogram 2014-2020 (Horisont 
2020).

1.4. Beslutningstagning med hensyn til 
reformer af sundhedssystemerne: etablere 
en mekanisme for samling af ekspertise på 
EU-plan for at tilvejebringe solid og 
evidensbaseret rådgivning om effektive og 
virkningsfulde investeringer i folkesundhed 
og sundhedssystemer og samtidig fremme 
aktørernes konkurrenceevne. Gøre det 
lettere at udnytte resultaterne af de 
forskningsprojekter, der støttes under det 
syvende rammeprogram, og på længere 
sigt de aktiviteter, der skal gennemføres i 
det kommende forsknings- og 
innovationsprogram 2014-2020 (Horisont
2020).

Or. fr

Begrundelse

Reformerne af sundhedssystemerne bør gennemføres med et mellemlangt og langt perspektiv 
for så vidt angår sociale og økonomiske aktører.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.5. Støtte til det europæiske 
innovationspartnerskab inden for aktiv og 
sund aldring inden for alle tre temaer: 
innovation med hensyn til bevidstgørelse, 
forebyggelse og tidlig diagnosticering, 
innovation med hensyn til at helbrede og 
pleje og innovation med hensyn til aktiv 
aldring og uafhængig levevis.

1.5. Støtte til det europæiske 
innovationspartnerskab inden for aktiv og 
sund aldring inden for alle tre temaer: 
innovation med hensyn til bevidstgørelse, 
forebyggelse og tidlig diagnosticering, 
innovation med hensyn til at helbrede og 
pleje, navnlig neurodegenerative 
sygdomme, og innovation med hensyn til 
aktiv aldring og uafhængig levevis.

Or. fr

Begrundelse

Dette partnerskab skal ligeledes fremskynde innovative løsninger med hensyn til at helbrede 
og pleje neurodegenerative sygdomme.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – nr. 2.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4. Sikkerhed: fremme hensigtsmæssig 
anvendelse af antimikrobielle stoffer i 
lægemidler og mindske den praksis, som 
øger antimikrobiel resistens; reducere 
antallet af resistente infektioner og 
infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet og 
sikre, at der findes effektive 
antimikrobielle stoffer.

2.4. Sikkerhed: fremme hensigtsmæssig 
anvendelse af antimikrobielle stoffer i 
lægemidler og mindske den praksis, som 
øger antimikrobiel resistens, navnlig på 
hospitaler; reducere antallet af resistente 
infektioner og infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet og sikre, at der findes 
effektive antimikrobielle stoffer, navnlig 
ved omhyggeligt at undersøge doseringen 
af sidstnævnte, behandlingstid og 
lægemiddelkombination.

Or. fr
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Begrundelse

Det er nødvendigt at fremhæve hospitalsmiljøet, hvor spredningen af infektioner kan undgås 
gennem indførelsen af målrettede sundhedsforanstaltninger. Dette ville både begrænse 
antallet af infektioner og begrænse forbruget af antibiotika samt udviklingen af resistens over 
for disse antibiotika. 

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – nr. 2.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6. Fremme et system for sundhedsviden 
for at bidrage til evidensbaseret 
beslutningstagning, herunder indsamling 
og analyse af sundhedsdata og bred 
formidling af programmets resultater.

2.6. Fremme et system for sundhedsviden 
for at bidrage til evidensbaseret 
beslutningstagning, herunder indsamling 
og analyse af sundhedsdata og bred 
formidling af programmets resultater samt 
støtte til de videnskabelige komitéer, der er 
nedsat i henhold til Kommissionens 
afgørelse 2008/721/EF, og støtte til 
bestræbelserne på regelmæssigt at 
ajourføre disse data og forbedre 
sammenligneligheden heraf mellem 
medlemsstaterne.

Or. fr

Begrundelse

Mangelen på sammenlignelige data mellem Den Europæiske Unions medlemsstater er en 
væsentlig hindring for at indføre politikker, der socialt og økonomisk er effektive og holdbare, 
på sundhedsområdet.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – nr. 2.6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.6a. Støtte udviklingen af en europæisk 
industripolitik ved at fremme 
sundhedsektorens konkurrenceevne med 
henblik på at forbedre innovation og øge 
patienters adgang til mere sikre og mere 
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effektive lægemidler.

Or. fr

Begrundelse

Den Europæiske Union bør i samarbejde med alle aktører indføre en egentlig industripolitik 
med henblik på at støtte og udvikle forskning og innovation inden for sundhedssektoren.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Omkostningseffektive 
sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende foranstaltninger: 
Dette omfatter aktioner med sigte på 
oprettelse af paneuropæiske netværk og 
partnerskaber med deltagelse af en bred 
vifte af aktører i kommunikations- og 
oplysningsaktioner om vigtige 
sundhedsspørgsmål som f.eks. 
forebyggelse af rygning, alkoholmisbrug 
og fedme med særlig vægt på den 
grænseoverskridende dimension og på 
medlemsstaterne med ingen eller kun få 
foranstaltninger på disse områder.

3.1. Omkostningseffektive 
sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende foranstaltninger: 
Dette omfatter aktioner med sigte på 
oprettelse af paneuropæiske netværk og 
partnerskaber med deltagelse af en bred 
vifte af aktører i kommunikations- og
oplysningsaktioner om vigtige 
sundhedsspørgsmål som f.eks. 
forebyggelse af rygning, alkoholmisbrug
samt dårlige spisevaner og en 
stillesiddende livsstil som led i 
bekæmpelsen af fedme med særlig vægt på 
den grænseoverskridende dimension og på 
medlemsstaterne med ingen eller kun få 
foranstaltninger på disse områder.

Or. fr

Begrundelse

Der skal tages højde for alle risikofaktorer med henblik på at forebygge kroniske sygdomme 
på en hensigtsmæssig og effektiv måde.



PE486.116v02-00 20/24 PR\899810DA.doc

DA

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2. Kroniske sygdomme: støtte europæisk 
samarbejde og netværkssamarbejde om 
forebyggelse og forbedring af 
behandlingen af kroniske sygdomme, 
herunder kræft, gennem vidensdeling, god 
praksis og udvikling af fælles aktiviteter på 
forebyggelsesområdet. Kræft: opfølgning 
af det arbejde, der allerede er gennemført; 
oprettelse af et europæisk 
informationssystem på kræftområdet med 
sammenlignelige data; støtte til 
kræftscreening, herunder frivillige 
akkrediteringsmekanismer; støtte til 
udarbejdelsen af europæiske retningslinjer 
for forebyggelse på de områder, hvor 
ulighederne er store.

3.2.  Kroniske sygdomme: støtte europæisk 
samarbejde og netværkssamarbejde om 
forebyggelse og forbedring af 
behandlingen af kroniske sygdomme 
gennem vidensdeling, god praksis og 
udvikling af fælles aktiviteter på 
forebyggelsesområdet. Opfølgning af det 
arbejde, der allerede er gennemført; 
oprettelse af et europæisk 
informationssystem om kroniske 
sygdomme med sammenlignelige data; 
støtte til screening af kroniske sygdomme, 
herunder frivillige 
akkrediteringsmekanismer; støtte til 
udarbejdelsen af europæiske retningslinjer 
for forebyggelse på de områder, hvor 
ulighederne er store.

Or. fr

Begrundelse

De europæiske samarbejdsforanstaltninger med hensyn til forebyggelse bør dække alle 
kroniske sygdomme og ikke blot kræft.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremme et system for sundhedsviden for at 
bidrage til evidensbaseret 
beslutningstagning, herunder indsamling 
og analyse af sundhedsdata og bred 
formidling af programmets resultater.

3.4. Fremme et system for sundhedsviden 
for at bidrage til evidensbaseret 
beslutningstagning, herunder indsamling 
og analyse af sundhedsdata og bred 
formidling af programmets resultater samt 
støtte til de videnskabelige komitéer, der er 
nedsat i henhold til Kommissionens 
afgørelse 2008/721/EF, og støtte til 
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bestræbelserne på regelmæssigt at 
ajourføre disse data og forbedre 
sammenligneligheden heraf mellem 
medlemsstaterne. 

Or. fr

Begrundelse

Mangelen på sammenlignelige data mellem Den Europæiske Unions medlemsstater er en 
væsentlig hindring for at indføre politikker, der socialt og økonomisk er effektive og holdbare, 
på sundhedsområdet.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 4.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3. Støtte kapacitetsopbygningen i 
forbindelse med sundhedstrusler i 
medlemsstaterne: udbygge beredskabs- og 
indsatsplanlægningen, koordineringen af 
den folkesundhedsmæssige indsats og 
fælles vaccinationsstrategier; udarbejde 
retningslinjer for 
beskyttelsesforanstaltninger i 
krisesituationer og for information og 
vejledning i god praksis; oprette en ny 
mekanisme for fælles indkøb af medicinske 
modforanstaltninger; udvikle fælles 
kommunikationsstrategier.

4.3. Støtte kapacitetsopbygningen i 
forbindelse med sundhedstrusler i 
medlemsstaterne: udbygge beredskabs- og 
indsatsplanlægningen, koordineringen af 
den folkesundhedsmæssige indsats og 
fælles vaccinationsstrategier, herunder 
indførelsen af en optimal 
vaccinationsdækning for effektivt at 
bekæmpe en genopblussen af 
infektionssygdomme; udarbejde 
retningslinjer for 
beskyttelsesforanstaltninger i 
krisesituationer og for information og 
vejledning i god praksis; oprette en ny 
mekanisme for fælles indkøb af medicinske 
modforanstaltninger; udvikle fælles 
kommunikationsstrategier.

Or. fr

Begrundelse

Den Europæiske Union bør gøre en mere proaktiv indsats gennem fælles strategier inden for 
vaccination og sikre indførelsen af en optimal vaccinationsdækning.
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BEGRUNDELSE

Sundhed for Vækst-programmet er tildelt en samlet budgetbevilling på 446 millioner EUR for 
perioden 2014-2020, hvilket svarer til mere end 60 millioner EUR om året. Formålet med 
programmet er at fokusere på de primære områder, hvor Den Europæiske Union kan tilføre en 
reel merværdi inden for sundhedssektoren. Det er en del af Europa 2020-strategien og har til 
formål at fremme innovation inden for sundhedspleje, sikre bæredygtigheden heraf og 
samtidig forbedre de europæiske borgeres velfærd. 

Denne finansiering supplerer en række sundhedsforanstaltninger gennem strukturfondene og 
rammeprogrammet for forskning og innovation 2014-2020. I sammenligning med den 
foregående periode (2007-2013) er støtten til dette program steget med 5,7 %. 

De potentielle kandidater, der kan modtage disse tilskud, er nationale myndigheder, offentlige 
og private organer, internationale organisationer og ikke-statslige organisationer gennem 
samfinansiering. Det er væsentligt, at procedurerne og adgangen til disse budgetter er så enkle 
som mulige, således at medlemsstaterne og sundhedsprofessionelle kan gøre bedre brug heraf. 

Det er i øvrigt indlysende, at sundhed ikke blot er et spørgsmål om vækst, og titlen på 
Sundhed for Vækst-programmet kan give anledning til forvirring. Det er imidlertid 
nødvendigt at minde om, at dette valg i denne periode med økonomisk krise i Europa har til 
formål at vise, at sundhed ikke udelukkende er et synonym for underskud. De generelle 
begrænsninger på de offentlige finanser kræver en reform af sundhedssystemerne med henblik 
på at styre udgifterne, samtidig med at sektorens rentabilitet og innovation optimeres. Disse 
reformer er væsentlige for at give sundhedssystemerne mulighed for at opfylde behovene i 
forbindelse med den stigende efterspørgsel på sundhedsydelser, der skyldes 
befolkningsaldringen, og fortsætte med at levere sundhedsydelser af høj kvalitet til fremtidige 
generationer. Titlen Sundhed og Vækst er mere passende med henblik på at afklare eventuelle 
misforståelser.

Sundhedssektoren handler ganske rigtigt ikke blot om værdien af terapeutiske fremskridt. Den 
skal være en løftestang for vækst, skabe beskæftigelse i disse krisetider og fremstå som en 
ægte hjørnesten i europæisk økonomi. I en tid, der præges af afindustrialisering, udgør 
sundhedsindustrien et sjældent eksempel på en pionerindustri, som stort set er beliggende på 
europæisk territorium, og som dækker alt lige fra forskning til distribution. Den skal som 
følge heraf anerkendes som en højteknologiindustri.  Lad os eksempelvis huske på, at der 
findes lige så mange teknologier i kræfthæmmende lægemidler som i en Airbus. Vejen fra 
opdagelsen af et virksomt stof til industriel produktion af et lægemiddel er en udfordring for 
så vidt angår forskning og teknologi. 
For at fremme innovation er det nødvendigt at øge bestræbelserne og skabe et større 
samarbejde mellem aktører fra den offentlige samt private sektor og mellem forskere fra 
forskellige videnskabsgrene. 

I programmet prøver man derfor gennem mere tydelige mål at undgå overlapninger og på 
bedst mulig vis at anvende de økonomiske midler, som er blevet mere sjældne. Det er af 
afgørende betydning at undgå at fremsætte et katalog over foranstaltninger, da dette ville føre 
til en spredning af den tilgængelige finansiering. Programmet skal ikke opstille en 
udtømmende liste over sygdomme. Fokus bør i højere grad rettes mod et begrænset antal 
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prioriterede mål. 

Fordelingen af midler fra budgettet mellem programmets fire mål (styrke innovation, øge 
adgangen til bedre og sikrere sundhedsydelser, fremme forebyggelse af sygdomme og 
beskytte borgerne mod grænseoverskridende sundhedstrusler) må ikke fastfryses. Det kan 
begrænse visse projekters anvendelsesområde at inddele disse mål ved at tildele dem hver en 
på forhånd fastlagt budgetramme. 

Det kan desuden vise sig nødvendigt at tilpasse beløbene i den nærværende 
lovgivningsmæssige procedure i forhold til den finansieringsramme, der er tildelt Sundhed og 
Vækst-programmet, inden for rammerne af forhandlingerne om den flerårige finansielle 
ramme.

Evalueringen af programmets forskellige mål bør gennemføres i forhold til de resultater, som 
registreres i medlemsstaternes sundhedssystemer, ved hjælp af relevante indikatorer 
(omkostninger i % af BNI, resultater med hensyn til borgernes forventede leveår og antallet af 
sunde leveår...) 

For så vidt angår målsætningen om forebyggelse skal risikofaktorerne fastlægges på en mere 
tydelig måde med henblik på at gøre strategierne mere effektive.  Der skal tages højde for de 
primære risikofaktorer, herunder dårlige spisevaner og en stillesiddende livsstil, for at 
forebygge kroniske sygdomme på en hensigtsmæssig og effektiv måde. Eksempelvis har den 
store udbredelse af overvægt og fedme hos små børn uden tvivl en indvirkning på 
forekomsten af hjertesygdomme i voksenalderen. 

Uden at tage sigte på en særlig sygdom er det ikke desto mindre mere hensigtsmæssigt at tage 
hensyn til konsekvenserne af den aldrende befolkning. Stigningen i antallet af sunde leveår 
medfører en betydelig vækst i andelen af ældre personer i befolkningen, og denne andel skulle 
nå op på 40 % inden 2030.

Denne udvikling indebærer opgaver og udfordringer, både for økonomien og samfundet. Ved 
at bevare den enkelte borgers sundhed så lang tid som muligt og dennes kapacitet til at 
forblive aktiv både fysisk og socialt kan vi optimere den enkelte borgers positive indvirkning 
på produktiviteten og konkurrenceevnen.

Forbedringen af vore ældres sundhed beskytter dem ikke blot mod de lidelser, der er 
forbundet med alderen, men vil ligeledes mindske samfundets sociale og helbredsmæssige 
udgifter.

På denne baggrund er det ønskeligt, at der i programmet lægges større vægt på 
neurodegenerative sygdomme, såsom Alzheimers sygdom og andre former for demens. Det er 
kroniske sygdomme med særlige karakteristika: De rammer primært ældre personer, 
medfører, at den person, der rammes af sygdommen, bliver fuldstændig afhængig af andre og 
kræver permanent assistance. Disse sygdomme berører derfor en lang række personer (over 7 
millioner personer lider af en eller anden form for demens i Europa).  Dette har vidtrækkende 
sundhedsmæssige, økonomiske og sociale konsekvenser.

Programmet skal derfor på bedre vis integrere den aldrende befolkning og de aldersbetingede 
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sygdomme. Der er tale om en tværgående problematik, som både berører mål nr. 1 (bidrage til 
innovative og bæredygtige sundhedssystemer), mål nr. 2 (forbedre adgangen til bedre og 
sikrere sundhedsydelser for EU's borgere) og mål nr. 3 (forebygge sygdomme og fremme 
sundhed). 

Konsekvenserne af den aldrende befolkning skal også imødegås med henblik på at sikre, at 
der er tilstrækkelige midler til uddannelse og højtkvalificeret beskæftigelse i denne sektor. 
Den Europæiske Union skal fremme skabelsen af nye arbejdspladser for at imødegå de nye 
samfundsudfordringer, såsom støtte i hjemmet eller i tilpassede forhold for plejekrævende 
personer, uanset om de er ældre eller ej, og gennemføre regelmæssige evalueringer med 
henblik på at tilpasse dem til de reelle behov hos syge personer og deres plejere. 

Programmets fjerde og sidste mål berører beskyttelsen af borgere mod grænseoverskridende 
sundhedstrusler. I bekæmpelsen af disse risici er vaccinationer af borgere et særligt effektivt 
værktøj i tilfælde af alvorlig sundhedsfare. 

Selv om vaccinationer har givet mulighed for betydeligt at forbedre sundhedssituationen 
blandt europæiske borgere, står udviklingen over for flere trusler: borgernes høje mobilitet, 
grupper, der ikke er blevet vaccineret, på grund af begrænset adgang til sundhedsydelser og 
borgernes faldende accept af vacciner. I dag står Den Europæiske Union over for en nylig og 
fortsat stigning i forekomsten af røde hunde og endog en genopblussen af tilfælde af 
tuberkulose. 

Den Europæiske Union bør gøre en mere proaktiv indsats gennem fælles strategier for så vidt 
angår vaccination og sikre indførelsen af en optimal vaccinationsdækning. Vi kan nedsætte 
dødeligheden af disse sygdomme gennem en konstant indsats inden for samarbejde og 
innovation, fælles planlægning og gennemførelsen af effektive forebyggende foranstaltninger.


