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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az „Egészségügy a növekedésért” program, az egészségügyre vonatkozó harmadik 
többéves uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0709),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
168. cikkének (5) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0399/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. február 23-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére 2

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint Költségvetési Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. hangsúlyozza, hogy szükségesnek bizonyulhat, hogy a jelenlegi jogalkotási eljárásra 
vonatkozó összegeket az „Egészség és növekedés” programnak a többéves pénzügyi 
kerettel kapcsolatos jelenlegi tárgyalások során juttatott pénzügyi keret függvényében 
kiigazítsák;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 ...
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az Egészségügy a növekedésért program, 
az egészségügyre vonatkozó harmadik 
többéves uniós cselekvési program (2014–
2020) létrehozásáról

az „Egészségügy és növekedés” program, 
az egészségügyre vonatkozó harmadik 
többéves uniós cselekvési program (2014–
2020) létrehozásáról
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. fr

Indokolás

Az egészségügy nem alapulhat egyedül a növekedés logikájára. Helyénvaló tehát a 
„Egészségügy a növekedésért”címnek a két fogalom elkülönítésével való megváltoztatása. Az 
„Egészségügy és növekedés” megfelelőbb cím volna.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) További erőfeszítésekre van szükség a 
Szerződés 168. cikkében megállapított 
követelmények teljesítése érdekében. Az 
egészségügyi helyzet javítása uniós szinten 
szerves része az „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című anyagnak.. Ha 
az emberek egészségesek maradnak és 
hosszabb ideig aktívak, annak pozitív 
általános egészségügyi hatásai vannak, és a 
termelékenységre és a versenyképességre 
is pozitív hatást gyakorol, miközben 
csökkenti a nemzeti költségvetésekre 
nehezedő nyomást. Az egészség terén 
történő innováció elősegíti az ágazatban a 

(2) További erőfeszítésekre van szükség a 
Szerződés 168. cikkében megállapított 
követelmények teljesítése érdekében. Az 
egészségügyi helyzet javítása uniós szinten 
szerves része az „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című anyagnak.. Ha 
az emberek egészségesek maradnak és 
hosszabb ideig aktívak, annak pozitív 
általános egészségügyi hatásai vannak, és a 
termelékenységre és a versenyképességre 
is pozitív hatást gyakorol, miközben 
csökkenti a nemzeti költségvetésekre 
nehezedő nyomást. Az egészség terén 
történő innováció támogatása és 
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demográfiai változással járó 
fenntarthatósági kihívás kezelését, és az 
egészségügy területén fennálló 
egyenlőtlenségek csökkentését célzó 
intézkedések fontosak az „inkluzív 
növekedés” elérése érdekében. Ebben az 
összefüggésben helyénvaló létrehozni az
„Egészségügy a növekedésért” programot, 
amely az egészségügyre vonatkozó 
harmadik uniós cselekvési program (2014–
2020) (továbbiakban „a program”).

elismerése hozzájárul az ágazatban a 
demográfiai változással járó 
fenntarthatósági kihívás kezeléséhez, és az 
egészségügy területén fennálló 
egyenlőtlenségek csökkentését célzó 
intézkedések fontosak az „inkluzív 
növekedés” elérése érdekében. Ebben az 
összefüggésben helyénvaló létrehozni az
„Egészségügy a növekedésért” programot, 
amely az egészségügyre vonatkozó 
harmadik uniós cselekvési program (2014–
2020) (továbbiakban „a program”).

Or. fr

Indokolás

Az innovációt megfelelő intézkedésekkel kell ösztönözni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A termékek és szolgáltatások, illetve a 
szervezet és az ellátás szintjén az 
egészségügyi innováció javítani képes a 
betegellátás minőségét, és ki tud elégíteni 
létező igényeket, miközben a 
költséghatékonyságot és az ellátás 
fenntarthatóságát is javítja. Ezért a 
programnak elő kell segítenie az 
egészségügyi ellátás innovációjának a 
kiaknázását.

(7) A termékek és szolgáltatások, illetve a 
szervezet és az ellátás szintjén az 
egészségügyi innováció javítani képes a 
betegellátás minőségét, és ki tud elégíteni 
létező igényeket, miközben a 
költséghatékonyságot és az ellátás 
fenntarthatóságát is javítja. Ezért a 
programnak elő kell segítenie az 
egészségügyi ellátás innovációjának a 
kiaknázását, és elő kell mozdítania egy 
olyan ipari szakpolitika végrehajtását, 
melynek célja az egészségügyi ágazat 
fejlesztése az Európai Unióban.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Uniónak az összes szereplővel való partnerségben valódi iparpolitikát kellene 
kialakítania az egészségügyi ágazatban folyó kutatás és innováció támogatása és fejlesztése
érdekében.



PE486.116v02-00 8/25 PR\899810HU.doc

HU

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az idősödő társadalom tekintetében az 
egészségügyet javító és a betegségeket 
megelőző jól irányzott beruházások 
növelhetik az egészségben eltöltött 
életévek számát, és ezáltal lehetővé teszik 
az idősebbek számára, hogy hosszabb ideig 
dolgozzanak. Az EU-ban a korai halálozás 
több mint 80 %-át krónikus betegségek 
okozzák. A fő kockázati tényezőkre – azaz 
a dohányzásra, a túlzott 
alkoholfogyasztásra és az elhízásra, 
valamint a HIV/AIDS betegségre –
összpontosító költséghatékony megelőző 
intézkedések legjobb bevált gyakorlatainak
a felismerése, terjesztése és 
alkalmazásának elősegítése révén a 
program hozzájárul a betegségek 
megelőzéséhez és a jó egészség 
elősegítéséhez, a társadalmi és környezeti 
természetű mögöttes tényezőket is 
figyelembe véve.

(10) Az idősödő társadalom tekintetében az 
egészségügyet javító és a betegségeket 
megelőző jól irányzott beruházások 
növelhetik az egészségben eltöltött 
életévek számát, és ezáltal lehetővé teszik 
az idősebbek számára, hogy hosszabb ideig 
dolgozzanak. Az EU-ban a korai halálozás 
több mint 80 %-át krónikus betegségek 
okozzák. A fő kockázati tényezőkre – azaz 
a dohányzásra, a túlzott 
alkoholfogyasztásra, a mozgásszegény 
életmódra, a helytelen táplálkozási 
szokásokra és az elhízásra – összpontosító 
költséghatékony megelőző intézkedések 
legjobb bevált gyakorlatainak
számbavétele, terjesztése és 
alkalmazásának elősegítése révén a 
program hozzájárul a betegségek –
nevezetesen a kognitív és fizikai funkciók 
romlását, sőt elveszítését előidéző 
betegségek – megelőzéséhez és a jó 
egészség elősegítéséhez, a társadalmi és 
környezeti természetű mögöttes tényezőket 
is figyelembe véve.

Or. fr

Indokolás

A krónikus betegségek megfelelő ás hatékony megelőzése érdekében valamennyi kockázati 
tényezőt figyelembe kell venni.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A programot az átláthatóság elve és a 
különböző célkitűzései közötti indokolt 
egyensúly teljes mértékű tiszteletben 
tartásával kell végrehajtani. A programból 
a program konkrét célkitűzéseivel 
kapcsolatos és egyértelmű uniós 
hozzáadott értékkel rendelkező, megfelelő 
intézkedéseket kell kiválasztani és 
finanszírozni. Az éves 
munkaprogramoknak különösen a 
potenciálisi kedvezményezettekre 
vonatkozó kiválasztási kritériumokat kell 
meghatározniuk a költségvetési 
rendeletnek megfelelően annak biztosítása 
érdekében, hogy azok rendelkezzenek a 
program keretében finanszírozott 
tevékenységek végrehajtásához szükséges 
pénzügyi és működési alkalmassággal, 
illetve adott esetben a függetlenségük 
bemutatásához megkövetelt bizonyítékkal.

(23) A programot az átláthatóság elvének
teljes mértékű tiszteletben tartásával kell 
végrehajtani. A költségvetés célkitűzések 
közti eloszlásának arányosnak kell lennie 
az Unió polgárai egészségi állapotának 
javulása tekintetében várható haszonnal. 
Helyénvaló tehát, ha a program 
különböző célkitűzéseit nem rangsoroljuk. 
A programból a program konkrét 
célkitűzéseivel kapcsolatos és egyértelmű 
uniós hozzáadott értékkel rendelkező, 
megfelelő intézkedéseket kell kiválasztani 
és finanszírozni. Az éves 
munkaprogramoknak különösen a 
potenciálisi kedvezményezettekre 
vonatkozó kiválasztási kritériumokat kell 
meghatározniuk a költségvetési 
rendeletnek megfelelően annak biztosítása 
érdekében, hogy azok rendelkezzenek a 
program keretében finanszírozott 
tevékenységek végrehajtásához szükséges 
pénzügyi és működési alkalmassággal, 
illetve adott esetben a függetlenségük 
bemutatásához megkövetelt bizonyítékkal.

Or. fr

Indokolás

A célkitűzések osztályozása azáltal, hogy mindegyikhez egy előre meghatározott összegű 
költségvetést rendelünk, bizonyos projektek hatókörének korlátozását eredményezheti.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Egészségügy a növekedésért program Az „Egészségügy a növekedésért”
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általános célkitűzése az együttműködés a 
tagállamokkal az egészségügyi innováció 
elősegítése és az egészségügyi rendszerek 
fenntarthatóságának növelése érdekében, 
az uniós polgárok egészségének javítása és
megvédésük a határokon átnyúló 
egészségügyi veszélyek ellen.

program általános célkitűzése, hogy segítse 
a tagállamokat az egészségügyi innováció 
elősegítése, az egészségügyi rendszerek 
fenntarthatóságának megerősítése, a 
lakosság elöregedése és a krónikus 
betegségek számának emelkedése által 
előidézett egészségügyi, társadalmi és 
gazdasági kihívásoknak való megfelelés,
valamint az uniós polgárok egészségének 
javítása és a határokon átnyúló 
egészségügyi veszélyek elleni védelmük 
terén.

Or. fr

Indokolás

A demográfiai szerkezet szóban forgó megváltozása mind a gazdaság, mind a társadalom 
szempontjából bizonyos kockázatokkal és kihívássokkal jár.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célkitűzés elérésének a mérőszáma
különösen a létrehozott eszközöket és 
mechanizmusokat és az adott tanácsokat 
alkalmazó tagállamok számának 
növekedése.

E célkitűzés elérése különösen a 
tagállamok egészségügyi rendszereiben 
regisztrált eredmények fényében lesz 
mérhető.

Or. fr

Indokolás

A program célkitűzéseit megfelelő mutatók, például a lakosság várható élettartamára 
vonatkozó, a különböző tagállamokon belüli eredmények szerint kell értékelni.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) A költséghatékony megelőző 
intézkedések legjobb bevált gyakorlatainak
felismerése, terjesztése és alkalmazásának 
elősegítése a fő kockázati tényezők – azaz a 
dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és 
az elhízás, valamint a HIV/AIDS –
kezelése révén, a határokon átnyúló 
vonatkozások középpontba helyezésével, a 
betegségek megelőzése és a jó egészség 
elősegítése érdekében.

3) A fő kockázati tényezőkre – azaz a 
dohányzásra, a túlzott alkoholfogyasztásra, 
a helytelen táplálkozási szokásokra, a 
mozgásszegény életmódra és az elhízásra 
– összpontosító költséghatékony megelőző 
intézkedések legjobb bevált gyakorlatainak
számbavétele, terjesztése és 
alkalmazásának elősegítése, ugyanakkor a 
határokon átnyúló vonatkozások 
középpontba helyezése a betegségek 
megelőzése és a jó egészség elősegítése 
érdekében.

Or. fr

Indokolás

A krónikus betegségek megfelelő ás hatékony megelőzése érdekében valamennyi kockázati 
tényezőt figyelembe kell venni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E célkitűzés elérésének a mérőszáma 
különösen a jó egészség elősegítésében és 
a betegségek megelőzésében részt vevő, a 
legjobb bevált gyakorlatokat alkalmazó
tagállamok számának növekedése.

E célkitűzés elérésének a mérőszáma 
különösen a jó egészség elősegítésén és a
krónikus betegségek megelőzésén 
munkálkodó tagállamok fellépései és 
jogalkotási intézkedései számának 
növekedése.

Or. fr

Indokolás

A program célkitűzéseit a különböző tagállamok által alkalmazott megfelelő mutatók szerint 
kell értékelni.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikkben említett célkitűzéseket az
alább felsorolt fellépések révén kell elérni, 
az e rendelet 11. cikkében említett
munkaprogramban meghatározott 
prioritásoknak megfelelően.

A 3. cikkben említett célkitűzéseket az I. 
mellékletben felsorolt fellépések révén kell 
elérni, az e rendelet 11. cikkében említett
programban meghatározott prioritásoknak 
megfelelően.

1) Hozzájárulás az innovatív és 
fenntartható egészségügyi rendszerekhez:
1.1. uniós szintű együttműködés 
kialakítása a határon átnyúló 
egészségügyi ellátásra vonatkozó 
betegjogok érvényesítéséről szóló 
2011/24/EU irányelv szerinti egészségügyi 
technológia értékelés során; 
1.2. az egészségügyi innováció és az e-
egészségügy elterjedésének elősegítése az 
e-egészségügyi alkalmazások 
átjárhatóságának növelése révén;
1.3. az uniós egészségügyi munkaerő 
fenntarthatóságnak a támogatása az 
eredményes előrejelzési és tervezési illetve 
hatékony munkaerő-felvételi és megtartási 
stratégiák előmozdítása révén;
1.4. szakmai segítségnyújtás az 
egészségügyi rendszereiket megreformáló 
tagállamok számára;
1.5 az aktív és egészséges időskor 
témájára vonatkozó európai innovációs 
partnerség – az Európa 2020 stratégia 
Innovatív Unió című kiemelt 
kezdeményezésében szereplő kísérleti 
projekt – támogatása. 
1.6 az orvostechnikai eszközök, valamint 
az e-egészségügy és az egészségügyi 
technológiák értékelése területén hatályos 
uniós jogszabályok célkitűzései által 
megkövetelt vagy azokhoz hozzájáruló 
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fellépések a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásra vonatkozó 
jogalkotás során;
1.7 az egészségügyi tudásrendszer 
előmozdítása, ideértve a tudományos 
bizottságokat, a tudásalapú 
döntéshozatalhoz való hozzájárulás 
érdekében.
2) A polgárok jobb és biztonságosabb 
egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférésének növelése: 
2.1. akkreditáció létrehozása és az európai 
referenciahálózatok támogatása; 
2.2. ritka betegségekre vonatkozó 
fellépések támogatása, ideértve az európai 
referenciahálózatok létrehozását (a 2.1 
pontnak megfelelően), az akkreditációra 
vonatkozó közös kritériumok szerinti 
tájékoztatás és nyilvántartások;
2.3. a betegek biztonságával és az 
egészségügyi ellátás minőségével 
kapcsolatos együttműködés erősítése az 
információk betegek általi 
elérhetőségének javítása, a legjobb 
gyakorlatok cseréje és iránymutatások 
kidolgozása révén; a krónikus betegségek 
ellátásának és kutatásának támogatása, 
ideértve az európai iránymutatások 
kidolgozását;
2.4. az antimikrobás szerek humán 
orvostudományban való körültekintő 
alkalmazásának javítására vonatkozó 
iránymutatások kidolgozása, és az 
antimikrobiális ellenállást növelő 
gyakorlatok csökkentése;
2.5. a szövetek és sejtek, vér, szervek, 
határokon átnyúló egészségügyi 
ellátásban biztosított betegjogok és 
gyógyszerek területén hatályos uniós 
jogszabályok célkitűzései által megkövetelt 
vagy azokhoz hozzájáruló fellépések;
2.6. az egészségügyi tudásrendszer 
előmozdítása a tudásalapú 
döntéshozatalhoz való hozzájárulás 
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érdekében.
3) A jó egészség elősegítése és a 
betegségek megelőzése:
3.1 az olyan kulcsfontossági egészségügyi 
kérdések, mint a dohányzás megelőzése, a 
túlzott alkoholfogyasztás és az elhízás 
legjobb gyakorlatainak cseréje;
3.2. a krónikus betegségek, ideértve a 
rákot, megelőzésének a támogatása, a 
tudás és a legjobb gyakorlatok megosztása 
és közös tevékenységek kialakítása révén;
3.3. a dohánytermékek és hirdetések 
területén hatályos uniós jogszabályok 
célkitűzései által megkövetelt vagy 
azokhoz hozzájáruló fellépések;
3.4. az egészségügyi tudásrendszer 
előmozdítása a tudásalapú 
döntéshozatalhoz való hozzájárulás 
érdekében.
4) A polgárok megvédése a határokon 
átnyúló egészségügyi veszélyekkel 
szemben:
4.1. a határokon átnyúló súlyos 
egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos 
felkészültség és az azokra adott válaszok 
erősítése;
4.2. a kockázatértékelési kapacitás 
javítása további tudományos szakértői 
kapacitások nyújtása és a meglevő 
értékelések feltérképezése révén;
4.3. az egészségügyi veszélyek 
elhárításához használt kapacitások 
kiépítésének a támogatása a 
tagállamokban, többek között a készültség 
és a válaszadás tervezésének és 
összehangolásának, az oltások közös 
megközelítésének a kidolgozása, a 
gyógyászati ellenintézkedések közös 
beszerzésére vonatkozó iránymutatások és 
mechanizmusok kialakítása;
4.4. a fertőző betegségek és más 
egészségügyi veszélyek területén hatályos 
uniós jogszabályok célkitűzései által 
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megkövetelt vagy azokhoz hozzájáruló 
fellépések;
4.5. az egészségügyi tudásrendszer 
előmozdítása a tudásalapú 
döntéshozatalhoz való hozzájárulás 
érdekében. 
A fenti fellépések lehetséges tartalmának 
részletesebb leírása az I. mellékletben 
található. A vonatkozó jogszabályok 
tájékoztató jellegű felsorolása e rendelet II. 
mellékletében található.

A vonatkozó jogszabályok tájékoztató 
jellegű felsorolása e rendelet II. 
mellékletében található.

Or. fr

Indokolás

Fölösleges a 4. cikkben megismételni a támogatható intézkedések listáját, mivel az az I. 
mellékletben részletesebben szerepel.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más állami vagy magánszervek által a 8. 
cikk (1) bekezdésében említett módon 
társfinanszírozott, egyértelmű uniós 
hozzáadott értékkel rendelkező fellépések, 
beleértve az egészségügy területén 
tevékenykedő nemzetközi szervezeteket, 
illetve az utóbbi tekintetében – adott 
esetben előzetes ajánlattételi felhívás 
nélkül – az éves munkaprogramokban kellő
indoklással rendelkezők;

b) más állami vagy magánszervek által a 8. 
cikk (1) bekezdésében említett módon 
társfinanszírozott, egyértelmű uniós 
hozzáadott értékkel rendelkező fellépések, 
beleértve az egészségügy területén 
tevékenykedő nemzetközi szervezeteket; 
az utóbbiak tekintetében támogatás 
nyújtható előzetes ajánlattételi felhívás 
nélkül, amennyiben az erről szóló döntést
az éves munkaprogramokban kellő módon 
megindokolják, az Európai Unió 
költségvetési rendeletének és annak 
végrehajtási szabályainak megfelelően;

Or. fr
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az egészségügy területén tevékenykedő 
nemzetközi szervezeteket által 
társfinanszírozott fellépéseket kellően 
indokolt előzetes ajánlattételi felhívás 
nélkül.

g) az egészségügy területén tevékenykedő 
nemzetközi szervezetek által 
társfinanszírozott fellépéseket ajánlattételi 
felhívás és az e tekintetben előírt igazoló 
dokumentumok nélkül, az EU költségvetési 
rendeletével és annak végrehajtási 
szabályaival összhangban.

Or. fr

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3. Egészségügyi munkaerő: Eredményes 
egészségügyi munkaerő előrejelzés és 
tervezés kialakítása létszám, gyakorlatok 
köre és képességek tekintetében, 
egészségügyi szakemberek (Unión belüli) 
mobilitásának és migrációjának nyomon 
követése, eredményes munkaerő-felvételi 
és megtartási stratégiák illetve kapacitás 
fejlesztés kialakítása.

1.3. Egészségügyi munkaerő: eredményes 
egészségügyi munkaerő előrejelzés és 
tervezés kialakítása létszám, gyakorlatok 
köre és a szükséges képzések és
képességek közti megfelelések
tekintetében, az egészségügyi szakemberek
(Unión belüli) mobilitásának és 
migrációjának nyomon követése, 
eredményes munkaerő-felvételi és 
megtartási stratégiák kialakítása és a 
kapacitások fejlesztése, különösen 
figyelembe véve a lakosság elöregedését és 
függő helyzetbe kerülését, valamint 
rendszeresen felmérve a lakosság új 
szükségleteit.

Or. fr

Indokolás

Különös figyelmet kell szentelni az egészségügyi szakemberek hatékony stratégia révén való 
képzésére, melynek célja az eredmények optimalizálása és a szakemberek iránti különböző 
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tagországi igények kielégítése.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 1 bekezdés – 1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4. Egészségügyi rendszerek reformjára 
vonatkozó döntéshozatal: Uniós szintű 
szakértői bázis létrehozását szolgáló 
mechanizmus kialakítása a 
közegészségügyben és az egészségügyi 
rendszerekben végrehajtandó hatékony és 
eredményes beruházásokkal kapcsolatos 
megalapozott, tudásalapú tanácsadás 
érdekében. A 7. keretprogram által 
támogatott kutatási projektekből és –
hosszabb távon – a 2014–2020 közötti 
időszak további kutatási és innovációs 
programjából (Horizont 2020) származó 
eredmények alkalmazásának elősegítése.

1.4. Egészségügyi rendszerek reformjára 
vonatkozó döntéshozatal: uniós szintű 
szakértői bázis létrehozását szolgáló 
mechanizmus kialakítása a 
közegészségügyben és az egészségügyi 
rendszerekben végrehajtandó hatékony és 
eredményes beruházásokkal kapcsolatos 
megalapozott, tudásalapú tanácsadás 
érdekében, egyúttal ösztönözve a szereplők 
versenyképességét. A 7. keretprogram által 
támogatott kutatási projektekből és –
hosszabb távon – a 2014–2020 közötti 
időszak további kutatási és innovációs 
programjából (Horizont 2020) származó 
eredmények alkalmazásának elősegítése.

Or. fr

Indokolás

Az egészségügyi rendszerek reformjának végrehajtása során közép és hosszú távú 
perspektívát kell biztosítani a társadalmi és gazdasági szereplők számára.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 1.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5. Az aktív és egészséges időskor 
témájára vonatkozó európai innovációs 
partnerség támogatása annak három 
témakörében: innováció a felismerés, 
megelőzés és korai diagnózis területén;
innováció a gyógyítás és gondozás 
területén és innováció az aktív időskor és 

1.5. Az aktív és egészséges időskor 
témájára vonatkozó európai innovációs 
partnerség támogatása annak három 
témakörében: innováció a felismerés, 
megelőzés és korai diagnózis területén,
innováció a – különösen a 
neurodegeneratív betegségekkel 
kapcsolatos – gyógyítás és gondozás 
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az önálló életvitel területén. területén, és innováció az aktív időskor és 
az önálló életvitel területén.

Or. fr

Indokolás

E partnerségnek továbbá fel kell gyorsítania az innovációt a neurodegeneratív betegségekkel 
kapcsolatos kezelések és ellátás terén alkalmazott megoldások tekintetében.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 2.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4. Biztonság: Az antimikrobás szerek
gyógyszerkészítményekben való 
körültekintő alkalmazásának javítása és az 
antimikrobiális rezisztenciát növelő 
eljárások csökkentése; a rezisztens 
fertőzések és az egészségügyi ellátással 
kapcsolatos fertőzések terhének 
csökkentése, hatékony antimikrobás szerek 
rendelkezésre bocsátása.

2.4. Biztonság: az antimikrobás szerek
humángyógyászatban való körültekintő 
alkalmazásának támogatása és az 
antimikrobiális rezisztenciát növelő 
eljárások elleni fellépés, nevezetesen 
kórházi környezetben; a rezisztens 
fertőzések és az egészségügyi ellátással 
kapcsolatos fertőzések terhének 
csökkentése, hatékony antimikrobás szerek 
rendelkezésre bocsátásának biztosítása, 
nevezetesen ez utóbbiak adagolásának, a 
kezelés időtartamának és a más 
gyógyszerekkel együtt való beadásának 
alapos vizsgálatával.

Or. fr

Indokolás

Hangsúlyozni kell a kórházi környezetet, ahol a fertőzések terjedése célzott egészségügyi 
intézkedések alkalmazásával elkerülhető volna. Ez egyszerre korlátozná a fertőzések számát, 
illetve az antibiotikum-fogyasztást és az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia kialakulását. 
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 2.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6. Az egészségügyi tudásrendszer 
előmozdítása a tudásalapú 
döntéshozatalhoz való hozzájárulás 
érdekében, beleértve az egészségügyi 
adatok gyűjtését, elemzését és a program 
eredményeinek széles körű terjesztését.

2.6. Az egészségügyi tudásrendszer 
előmozdítása a tudásalapú 
döntéshozatalhoz való hozzájárulás 
érdekében, beleértve az egészségügyi 
adatok gyűjtését, elemzését és a program 
eredményeinek széles körű terjesztését, 
valamint azon erőfeszítések támogatása, 
melyek célja ezen adatok rendszeres 
aktualizálása és a tagállamok közti 
összehasonlíthatóságuk javítása.

Or. fr

Indokolás

Az EU tagállamai közötti összehasonlítható adatok hiánya komolyan akadályozza a 
társadalmilag és gazdaságilag hatékony és életképes egészségügyi szakpolitikák 
alkalmazását.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 2.6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6 a. Egy az egészségügyi ágazat 
versenyképességét ösztönző európai 
iparpolitika kialakításának támogatása az 
innováció javítása és a betegek 
biztonságosabb és hatékonyabb 
gyógyszerekhez való hozzáférési 
lehetőségei növelése érdekében.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Uniónak az összes szereplővel való partnerségben valódi iparpolitikát kellene 
kialakítania az egészségügyi ágazatban folyó kutatás és innováció támogatása és fejlesztése 
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érdekében.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés – 3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1. Költséghatékony javító és megelőző 
intézkedések: Ennek részét képezik olyan
páneurópai hálózatok és partnerségek 
létrehozására irányuló intézkedések,
amelyekben a kulcsfontosságú 
egészségügyi kérdésekkel – így a 
dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás
megelőzése, az elhízás kezelése –
kapcsolatos kommunikációs és tudatosítási
akciók szereplőinek széles köre vesz részt, 
és amelyek középpontjában a határokon 
átnyúló dimenzió és az ezekben a 
kérdésekben egyáltalán nem vagy kevéssé 
fellépő tagállamok állnak.

3.1. Költséghatékony javító és megelőző 
intézkedések: olyan európai hálózatok és 
partnerségek létrehozására irányuló 
intézkedések, amelyek szereplők széles 
körét vonják be kulcsfontosságú 
egészségügyi kérdésekre – így a dohányzás 
és a túlzott alkoholfogyasztás, valamint az 
elhízás elleni küzdelem keretében a 
helytelen táplálkozási szokások és a 
mozgásszegény életmód megelőzésére –
irányuló kommunikációs és tudatosítási
kampányokba; különleges figyelmet kell 
szentelni a határokon átnyúló dimenziónak
és az e téren egyáltalán nem, vagy csak
kevéssé fellépő tagállamoknak.

Or. fr

Indokolás

A krónikus betegségek megfelelő ás hatékony megelőzése érdekében valamennyi kockázati 
tényezőt figyelembe kell venni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés – 3.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2. Krónikus betegségek: A krónikus 
betegségek – így a rák –megelőzésével és 
az azokra adott válaszokkal kapcsolatos 
európai együttműködés és hálózatépítés 
támogatása a tudás és a legjobb 
gyakorlatok megosztása és a megelőzésre 
vonatkozó közös tevékenységek kialakítása 
révén. Rák: A már megkezdett munka 

3.2.  Krónikus betegségek: a krónikus 
betegségek megelőzésével és az azok elleni 
küzdelemmel kapcsolatos európai 
együttműködés és hálózatépítés támogatása 
a tudás és a legjobb gyakorlatok 
megosztása és a megelőzésre vonatkozó 
közös tevékenységek kialakítása révén. A 
már megkezdett munka folytatása; egy a 
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folytatása; egy európai rákinformációs
rendszer létrehozása összehasonlítható 
adatokkal; a rákszűrés támogatása, 
beleértve az önkéntes akkreditációs 
mechanizmusokat; a megelőzésre 
vonatkozó európai iránymutatások 
kidolgozásának támogatása azokon a 
területeken, ahol jelentős egyenlőtlenségek 
állnak fenn.

krónikus betegségekkel kapcsolatos
európai információs rendszer létrehozása 
összehasonlítható adatokkal; a krónikus 
betegségek szűrésének támogatása, 
beleértve az önkéntes akkreditációs 
mechanizmusokat; a megelőzésre 
vonatkozó európai iránymutatások 
kidolgozásának támogatása azokon a 
területeken, ahol jelentős egyenlőtlenségek 
állnak fenn.

Or. fr

Indokolás

A megelőzés tekintetében hozott európai együttműködési intézkedéseknek nem csupán a rákra, 
hanem a krónikus betegségek összességére kell irányulniuk.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés – 3.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4 Az egészségügyi tudásrendszer 
előmozdítása a tudásalapú 
döntéshozatalhoz való hozzájárulás 
érdekében, beleértve az egészségügyi 
adatok gyűjtését, elemzését és a program 
eredményeinek széles körű terjesztését.

3.4. Az egészségügyi tudásrendszer 
előmozdítása a tudásalapú 
döntéshozatalhoz való hozzájárulás 
érdekében, beleértve az egészségügyi 
adatok gyűjtését, elemzését és a program 
eredményeinek széles körű terjesztését, 
valamint azon erőfeszítések támogatása, 
melyek célja ezen adatok rendszeres 
aktualizálása és a tagállamok közti 
összehasonlíthatóságuk javítása.

Or. fr

Indokolás

Az EU tagállamai közötti összehasonlítható adatok hiánya komolyan akadályozza a 
társadalmilag és gazdaságilag hatékony és életképes egészségügyi szakpolitikák 
alkalmazását.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés – 4.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.3. Az egészségügyi veszélyek elleni 
kapacitások kiépítésének támogatása a 
tagállamokban: Készültség és válaszadás 
tervezés kialakítása, közegészségügyi
válaszadás összehangolása, oltásra 
vonatkozó közös megközelítések;
vészhelyzeti védelmi intézkedésekre, 
tájékoztatásra és jó gyakorlatokra 
vonatkozó iránymutatások kialakítása;
gyógyászati ellenintézkedések közös 
beszerzésére vonatkozó mechanizmus 
létrehozása; közös kommunikációs 
stratégiák kialakítása.

4.3. Az egészségügyi veszélyek elleni 
kapacitások kiépítésének támogatása a 
tagállamokban: készültségi és válaszadási 
tervezésre irányuló intézkedések, a
közegészségügyi intézkedések
összehangolása, oltásra vonatkozó közös
stratégiák, beleértve az optimális 
átoltottságot a fertőző betegségek 
visszatérése elleni hatékony fellépés 
érdekében; vészhelyzeti védelmi 
intézkedésekre, tájékoztatásra és jó 
gyakorlatokra vonatkozó iránymutatások 
kialakítása; gyógyászati ellenintézkedések 
közös beszerzésére vonatkozó 
mechanizmus létrehozása; közös 
kommunikációs stratégiák kialakítása.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Uniónak az oltással kapcsolatban voluntaristább módon, közös stratégiákon 
keresztül kellene fellépnie, optimális átoltottságot biztosítva.
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INDOKOLÁS

Az „Egészségügy a növekedésért” program a 2014-2020 közötti időszakra 446 millió eurós 
globális költségvetési kerettel rendelkezik, azaz évente több mint 60 millió euróval. A 
program célja az olyan fő területek előtérbe helyezése, ahol az Európai Unió fellépése valódi 
hozzáadott értéket eredményezhet az egészségügyi ágazatban.  A program az Európa 2020 
stratégiába illeszkedik, célja az egészségügyi innováció elősegítése, az egészségügy 
fenntarthatóbbá tétele, s egyúttal az uniós polgárok jólétének javítása  

E támogatások bizonyos számú, az egészségüggyel kapcsolatos, a strukturális alapokon és a 
2014-2020 közötti időszakra szóló kutatási és innovációs keretprogramon keresztül 
megvalósított intézkedést egészítenek ki.  Az előző időszakhoz képest (2007-2013) ez a 
program 5,7%-kal több forrásban részesül. 

A támogatás potenciális igénylői a nemzeti hatóságok, az állami és magánszervezetek, a 
nemzetközi szervezetek és a nem kormányzati szervezetek lesznek, társfinanszírozás útján. 
Lényeges, hogy a szóban forgó költségvetésekhez a lehető legegyszerűbben lehessen 
hozzáférni, hogy a tagállamok és az egészségügyben dolgozó szakemberek jobban 
felhasználhassák azokat. 

Egyébiránt magától értetődik, hogy az egészségügy nem alapulhat egyedül a növekedés 
logikáján, és a program címe –„Egészségügy a növekedésért” – félreértésekre adhat okot. 
Ugyanakkor emlékeztetni kell rá, hogy ez a cím az európai gazdasági válság időszakában azt 
kívánja bizonyítani, hogy az egészségügy nem feltétlenül a deficit szinonímája. Az 
államháztartásokat érintő általános korlátozások az egészségügyi rendszerek reformját 
követelik meg az egészségügyi kiadások kézbentartása, valamint az ágazat jövedelmezősége 
és az innováció optimalizálása érdekében. Ezek a reformok kulcsfontosságúak annak 
érdekében, hogy az egészségügyi rendszerek megfelelhessenek a népességelöregedés által 
előidézett növekvő ellátási igényeknek, valamint hogy a jövő generációit is minőségi 
ellátásban részesíthessék. A félreértések elkerülése érdekében az „Egészségügy és növekedés” 
cím megfelelőbb volna.

Az egészségügyi ágazat által teremtett értékek valójában nem korlátozódnak a kezelések terén 
való fejlődésre. Az ágazatnak a növekedést elősegítő, válságidőszakban munkahelyteremtő 
eszközként kell szolgálnia, és központi szerepet kell játszania az európai gazdaságban. A 
dezindusztrializáció jellemezte kontextusban az egészségügyi ágazat a csúcsiparágak ritka 
példája, amely nagyrészt európai területen helyezkedik el, a kutatástól a forgalmazásig. Ezért 
az ágazat csúcstechnológiai iparágnak kell, hogy minősüljön.  Ne feledjük példának okáért, 
hogy egy rákelleni gyógyszerben ugyanannyi technológia ölt testet, mint egy Airbus-ben. Egy 
gyógyszer hatóanyagának felfedezésétől eljutni a gyógyszer ipari termeléséig tervezési és 
technológiai kihívás. 
Az innovációs küzdelem megnyerése érdekében meg kell sokszorozni a jelenleg 
rendelkezésre álló erőket, és az állami és magánszektor szereplőinek, illetve a különböző 
területek kutatóinak együtt kell működniük. 

A program a célkitűzések pontosabb meghatározásával az átfedések elkerülésére és a 
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szűkösebbé váló pénzügyi eszközök jobb felhasználására törekszik. Mindenképpen el kell 
kerülni, hogy intézkedés-lista szülessen, mivel ez a rendelkezésre álló finanszírozás 
elaprózódását eredményezheti. A program nem a patológiák kimerítő jegyzékének 
elkészítését célozza. Ehelyett a jövőben inkább kiemelt célok szűk körére kell koncentrálni. 

A költségvetésnek a program négy célkitűzése (az innováció fokozása, a jobb minőségű és 
biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása, a betegségmegelőzés 
támogatása és a polgárok a határokon átnyúló fenyegetésektől való védelme) közötti 
megosztását nem szabad mereven kezelni. A felsorolt célkitűzések osztályozása azáltal, hogy 
mindegyikhez egy előre meghatározott összegű költségvetést rendelünk, bizonyos projektek 
hatókörének korlátozását eredményezheti. 

Ezenfelül szükségesnek bizonyulhat, hogy a jelenlegi jogalkotási eljárásra vonatkozó 
összegeket az „Egészség és növekedés” programnak a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos 
tárgyalások során juttatott pénzügyi keret függvényében kiigazítsák.

A program különböző célkitűzéseinek megvalósulását a tagállamok egészségügyi 
rendszereiben regisztrált eredmények fényében, megfelelő mutatók segítségével kell mérni 
(költség a GNP %-ában, eredmények a lakosság várható élettartama tekintetében és jó 
egészségben eltöltött évek száma...).

Tekintettel a megelőzésre vonatkozó célkitűzésre, nagyobb mértékben kell azonosítani a 
kockázati tényezőket a hatékonyabb stratégiák kidolgozása érdekében. A főbb kockázati 
tényezőket – beleértve a hibás étkezési szokásokat és a mozgásszegény életmódot –
figyelembe kell venni a krónikus betegségek megfelelő és hatékony megelőzése érdekében. 
Például a túlsúly és elhízás fiatal gyermekeknél megfigyelt prevalenciája kétségtelenül 
hatással lesz a felnőttkori szívbetegségek prevalenciájára. 

Ugyanakkor anélkül, hogy egy adott patológiára helyeznénk a hangsúlyt, célszerű jobban 
figyelembe venni lakosságaink elöregedésének következményeit. A várható élettartam 
növekedése eredményeként a lakosságon belül jelentősen megnő az idősek aránya, ami 2030-
ig várhatóan eléri a 40%-ot.

Ez a folyamat mind a gazdaság, mind a társadalom szempontjából bizonyos kockázatokkal és 
kihívásokkal jár. Az egyén egészségének, illetve fizikai és társadalmi aktivitásra való 
képességének a lehető leghosszabb ideig való megőrzésével optimalizálhatjuk az egyén 
termelékenységre és versenyképességre kifejtett pozitív hatását.

Időskorú polgártársaink egészségének javítása nem csupán megóvja őket a korral megjelenő 
fájdalmaktól és szenvedéstől, hanem egyúttal csökkenti a szociális és orvosi kiadások 
társadalomra nehezedő terheit is.

Ebben az összefüggésben kívánatos volna, ha a programon belül nagyobb hangsúlyt kapnának 
a neurodegeneratív betegségek, így az Alzheimer-kór és a demenciák egyéb formái.  Ezek 
egyedi jellemzőkkel rendelkező, krónikus betegségek: elsősorban idős személyeknél 
jelentkeznek, a betegség által érintett személy teljes függőségét eredményezik, és folyamatos 
beteggondozást igényelnek. E betegségek tehát jelentős számú személyt érintenek (Európában 
több mint 7 millióan szenvednek a demencia valamely formájában).  Ez súlyos egészségügyi, 
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gazdasági és szociális következményekkel jár.

A programba tehát jobban be kell építeni a lakosság elöregedését és az életkor előrehaladtával 
megjelenő betegségeket. Olyan horizontális problémakörről van szó, amely egyszerre érinti az 
1., 2. és a 3. célkitűzést (1. az innovatív és fenntartható egészségügyi rendszerekhez történő 
hozzájárulás, 2. az uniós polgárok jobb és biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférésének javítása, 3. a betegségek megelőzése és a jó egészség elősegítése). 

A lakosság elöregedésének következményeit annak érdekében is meg kell előzni, hogy 
biztosítani lehessen az ágazat munkahelyei betöltését célzó képzésekhez és képzettségekhez 
szükséges forrásokat. Az Európai Uniónak szükségképpen elő kell mozdítania az új 
munkahelyek teremtését az olyan, új társadalmi kihívásoknak való megfelelés érdekében, 
mint a tetszőleges korú, önellátásra képtelen betegnek az otthonában vagy megfelelő 
létesítményekben történő ellátása, valamint rendszeresen értékelnie kell a helyzetet, hogy az 
intézkedéseket a betegek és segítőik valós szükségleteihez igazítsák. 

A program utolsó és negyedik célkitűzése a polgárok határokon átnyúló egészségügyi 
fenyegetésektől való védelmére vonatkozik. A szóban forgó kockázatok elleni küzdelemben a 
lakosság beoltása különösen hatékony fegyver súlyos egészségügyi veszély esetén. 

Bár az oltás révén jelentősen javult az európai lakosság egészségügyi helyzete, e haladás több 
veszély is fenyegeti: a lakosság nagymértékű mobilitása, az egészségügyi ellátáshoz való 
korlátozott hozzáférés következtében oltatlan csoportok, az oltások elfogadottságának 
folyamatos csökkenése a lakosság körében. Az Európai Uniónak ma szembe kell néznie a 
kanyaró közelmúltbeli és folyamatosan ismétlődő kitöréseivel, illetve a tuberkolózis 
visszatérésével. 

Az Európai Uniónak az oltással kapcsolatban voluntaristább módon, közös stratégiákon 
keresztül kellene fellépnie, optimális átoltottságot biztosítva. Az együttműködésre és az 
innovációra irányuló folyamatos erőfeszítések, közös tervezési tevékenységek és hatékony 
megelőző intézkedések végrehajtása révén csökkenteni tudjuk majd az e betegségekből eredő 
halálozási arányt.


