
PR\899810PL.doc PE486.116v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2011/0339(COD)

23.4.2012

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA
dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego 
wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête



PE486.116v02-00 2/26 PR\899810PL.doc

PL

PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura doradcza
*** Procedura zatwierdzania

***I Zwykła procedura ustawodawcza: (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza: (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza: (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W Poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W Poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].



PR\899810PL.doc 3/26 PE486.116v02-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...........5

UZASADNIENIE ................................................................................................................24



PE486.116v02-00 4/26 PR\899810PL.doc

PL



PR\899810PL.doc 5/26 PE486.116v02-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia 
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego 
programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0709),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 168 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0399/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 23 
lutego 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Budżetowej i Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0000/2012),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. podkreśla, że niezbędne może okazać się dostosowanie kwot dotyczących przedmiotowej 
procedury ustawodawczej stosownie do środków finansowych przyznanych na program 
„Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” w ramach prowadzonych obecnie negocjacji 
w sprawie wieloletnich ram finansowych;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli Komisja uzna za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 
tekstem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
2 ...



PE486.116v02-00 6/26 PR\899810PL.doc

PL

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz 
wzrostu gospodarczego”, trzeciego 
wieloletniego programu działań UE w 
dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020

ustanowienia programu „Zdrowie i wzrost 
gospodarczy”, trzeciego wieloletniego 
programu działań UE w dziedzinie zdrowia 
na lata 2014–2020
(Zmiana dotyczy całości rozpatrywanego 
aktu ustawodawczego; jej przyjęcie wiąże 
się z koniecznością wprowadzenia zmian w 
całym dokumencie.)

Or. fr

Uzasadnienie

Zdrowie nie ogranicza się tylko do logiki wzrostu gospodarczego. Należy zatem zastąpić tytuł 
„Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, rozdzielając te dwa pojęcia. Tytuł „Zdrowie i 
wzrost gospodarczy” wydaje się bardziej odpowiedni.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konieczne jest dokładanie ciągłych 
starań, aby osiągnąć cele ustanowione w 
art. 168 Traktatu. Promowanie dobrego 
zdrowia na poziomie UE stanowi 
nieodłączny element programu „Europa 
2020: Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”. Zapewnienie, 
aby ludzie byli zdrowi i aktywni przez 
dłuższy czas, przyniesie ogólne pozytywne 
skutki dla zdrowia oraz będzie miało 
korzystny wpływ na wydajność i 
konkurencyjność, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu obciążeń budżetów 

(2) Konieczne jest dokładanie ciągłych 
starań, aby osiągnąć cele ustanowione w 
art. 168 Traktatu. Promowanie dobrego 
zdrowia na poziomie UE stanowi 
nieodłączny element programu „Europa 
2020: Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”. Zapewnienie, 
aby ludzie byli zdrowi i aktywni przez 
dłuższy czas, przyniesie ogólne pozytywne 
skutki dla zdrowia oraz będzie miało 
korzystny wpływ na wydajność i 
konkurencyjność, przy jednoczesnym 
zmniejszeniu obciążeń budżetów 
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krajowych. Innowacje w opiece 
zdrowotnej pomagają podjąć wyzwanie, 
jakim jest zapewnienie stabilności tego 
sektora w kontekście zmian 
demograficznych, a działania dążące do 
zmniejszania nierówności w zakresie 
zdrowia są istotne dla osiągnięcia „wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu”. W tym kontekście 
właściwym jest ustanowienie programu
„Zdrowie na rzecz wzrostu 
gospodarczego”, trzeciego unijnego 
programu działań w dziedzinie zdrowia
(2014–2020) (zwanego dalej
„programem”).

krajowych. Wsparcie i uznanie innowacji
w opiece zdrowotnej pomagają podjąć 
wyzwanie, jakim jest zapewnienie 
stabilności tego sektora w kontekście 
zmian demograficznych, a działania dążące 
do zmniejszania nierówności w zakresie 
zdrowia są istotne dla osiągnięcia „wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu”. W tym kontekście 
właściwym jest ustanowienie programu
„Zdrowie na rzecz wzrostu 
gospodarczego”, trzeciego unijnego 
programu działań w dziedzinie zdrowia
(2014–2020) (zwanego dalej
„programem”).

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zachęcać do innowacji poprzez odpowiednie środki.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Innowacje w obszarze zdrowia w 
zakresie produktów i usług, jak również 
organizacji i świadczenia opieki, mogą 
doprowadzić do poprawy jakości opieki 
zapewnianej pacjentom oraz pomóc 
zareagować na niezaspokojone potrzeby, 
przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów i 
poprawie stabilności opieki. Program 
powinien zatem ułatwiać wdrażanie 
innowacji w obszarze opieki zdrowotnej.

(7) Innowacje w obszarze zdrowia w 
zakresie produktów i usług, jak również 
organizacji i świadczenia opieki, mogą 
doprowadzić do poprawy jakości opieki 
zapewnianej pacjentom oraz pomóc 
zareagować na niezaspokojone potrzeby, 
przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów i 
poprawie stabilności opieki. Program 
powinien zatem ułatwiać wdrażanie 
innowacji w obszarze opieki zdrowotnej i 
wspierać wprowadzenie polityki 
przemysłowej mającej na celu rozwój 
branży ochrony zdrowia w Unii.

Or. fr
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Uzasadnienie

Unia Europejska powinna, w partnerstwie z wszystkimi podmiotami, wprowadzić prawdziwą 
politykę przemysłową w celu wsparcia i rozwoju badań i innowacji w sektorze opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W kontekście starzejącego się 
społeczeństwa właściwie ukierunkowane 
inwestycje na rzecz promowania zdrowia i 
profilaktyki chorób mogą doprowadzić do 
zwiększenia liczby „lat zdrowego życia” i 
umożliwić tym samym osobom starszym 
kontynuowanie pracy w miarę starzenia 
się. Choroby przewlekłe odpowiadają za 
ponad 80 % przypadków przedwczesnych 
zgonów w UE. Program, poprzez
określanie, upowszechnianie i promowanie 
wdrażania zatwierdzonych najlepszych 
praktyk w odniesieniu do racjonalnych pod 
względem kosztów środków 
profilaktycznych skoncentrowanych na 
najważniejszych czynnikach ryzyka, takich 
jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu 
czy otyłość, jak również HIV/AIDS, będzie 
przyczyniać się do zapobiegania chorobom 
i promowania dobrego zdrowia, mając 
również na uwadze czynniki o charakterze 
społecznym i środowiskowym.

(10) W kontekście starzejącego się 
społeczeństwa właściwie ukierunkowane 
inwestycje na rzecz promowania zdrowia i 
profilaktyki chorób mogą doprowadzić do 
zwiększenia liczby „lat zdrowego życia” i 
umożliwić tym samym osobom starszym 
kontynuowanie pracy w miarę starzenia 
się. Choroby przewlekłe odpowiadają za 
ponad 80 % przypadków przedwczesnych 
zgonów w UE. Program, poprzez 
określanie, upowszechnianie i promowanie 
wdrażania zatwierdzonych najlepszych 
praktyk w odniesieniu do racjonalnych pod 
względem kosztów środków 
profilaktycznych skoncentrowanych na 
najważniejszych czynnikach ryzyka, takich 
jak palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu,
siedzący tryb życia, niewłaściwe nawyki 
żywieniowe czy otyłość, będzie 
przyczyniać się do zapobiegania 
chorobom, w szczególności tym, które 
powodują pogorszenie, a nawet utratę 
funkcji poznawczych oraz fizycznych, i 
promowania dobrego zdrowia, mając 
również na uwadze czynniki o charakterze 
społecznym i środowiskowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uwzględniać wszystkie czynniki ryzyka, aby właściwie i skutecznie zapobiegać 
chorobom przewlekłym.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Program powinien być realizowany 
przy pełnym poszanowaniu zasady 
przejrzystości i z zachowaniem należytej 
równowagi pomiędzy jego poszczególnymi 
celami. Do celów realizacji i finansowania 
w ramach programu należy wybrać 
odpowiednie działania ujęte w ramach 
celów szczegółowych programu i 
posiadające wyraźną wartość dodaną dla 
UE. Roczne programy prac powinny 
określać, w szczególności, zasadnicze 
kryteria wyboru mające zastosowanie do 
potencjalnych beneficjentów, zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym, w celu 
zapewnienia, aby posiadali oni zdolność 
finansową i operacyjną do podjęcia działań 
finansowanych w ramach programu oraz, 
w stosownych przypadkach, dowody 
niezbędne do wykazania ich niezależności.

(23) Program powinien być realizowany 
przy pełnym poszanowaniu zasady 
przejrzystości. Podział środków 
budżetowych między cele powinien być 
proporcjonalny do korzyści, jakich można 
się spodziewać, w formie poprawy zdrowia 
obywateli Unii. Nie należy zatem ustalać 
hierarchii poszczególnych celów 
programu. Do celów realizacji i 
finansowania w ramach programu należy 
wybrać odpowiednie działania ujęte w 
ramach celów szczegółowych programu i 
posiadające wyraźną wartość dodaną dla 
UE. Roczne programy prac powinny 
określać, w szczególności, zasadnicze 
kryteria wyboru mające zastosowanie do 
potencjalnych beneficjentów, zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym, w celu 
zapewnienia, aby posiadali oni zdolność 
finansową i operacyjną do podjęcia działań 
finansowanych w ramach programu oraz, 
w stosownych przypadkach, dowody 
niezbędne do wykazania ich niezależności.

Or. fr

Uzasadnienie

Hierarchizacja celów i przyznawanie każdemu z nich z góry określonych środków 
budżetowych może doprowadzić do ograniczenia zasięgu niektórych projektów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele ogólne programu „Zdrowie na rzecz 
wzrostu gospodarczego” to wspólna praca 

Cele ogólne programu „Zdrowie na rzecz 
wzrostu gospodarczego” to wspólna praca 
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z państwami członkowskimi na rzecz 
zachęcania do wprowadzania innowacji w 
opiece zdrowotnej i zwiększania 
stabilności systemów opieki zdrowotnej, a 
także poprawy stanu zdrowia obywateli UE 
i ich ochrony przez transgranicznymi 
zagrożeniami dla zdrowia.

z państwami członkowskimi na rzecz 
zachęcania do wprowadzania innowacji w 
opiece zdrowotnej i zwiększania 
stabilności systemów opieki zdrowotnej,
podejmowania wyzwań zdrowotnych, 
społecznych i gospodarczych 
spowodowanych starzeniem się 
społeczeństwa i wzrostem liczby 
przypadków chorób przewlekłych, a także 
poprawy stanu zdrowia obywateli UE i ich 
ochrony przed transgranicznymi 
zagrożeniami dla zdrowia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana struktury demograficznej oznacza szereg skutków i wyzwań zarówno dla gospodarki, 
jak i dla społeczeństwa.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopień realizacji tego celu będzie 
mierzony w szczególności w drodze oceny 
zwiększenia liczby państw członkowskich
korzystających z opracowanych narzędzi, 
mechanizmów i porad.

Stopień realizacji tego celu będzie 
mierzony w szczególności na podstawie 
wyników odnotowanych w systemach 
opieki zdrowotnej państw członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Cele programu należy oceniać na podstawie odpowiednich wskaźników, na przykład na 
podstawie wyników odnośnie do długości życia w poszczególnych państwach członkowskich.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Określanie, upowszechnianie i 
promowanie wykorzystywania 
zatwierdzonych najlepszych praktyk w 
odniesieniu do środków profilaktycznych 
racjonalnych pod względem kosztów 
poprzez przeciwdziałanie najważniejszym 
czynnikom ryzyka, takim jak palenie 
tytoniu, nadużywanie alkoholu czy otyłość,
jak również HIV/AIDS, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiaru 
transgranicznego, w celu zapobiegania 
chorobom i promocji zdrowia.

3) Określanie, upowszechnianie i 
promowanie wykorzystywania 
zatwierdzonych najlepszych praktyk w 
odniesieniu do środków profilaktycznych 
racjonalnych pod względem kosztów 
poprzez przeciwdziałanie najważniejszym 
czynnikom ryzyka, takim jak palenie 
tytoniu, nadużywanie alkoholu, 
niewłaściwe nawyki żywieniowe, siedzący 
tryb życia czy otyłość, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiaru 
transgranicznego, w celu zapobiegania 
chorobom i promocji zdrowia.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uwzględniać wszystkie czynniki ryzyka, aby właściwie i skutecznie zapobiegać 
chorobom przewlekłym.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stopień realizacji tego celu będzie 
mierzony w szczególności w drodze oceny 
zwiększenia liczby państw członkowskich 
zaangażowanych w promowanie dobrego 
zdrowia i profilaktykę chorób przy użyciu 
zatwierdzonych najlepszych praktyk.

Stopień realizacji tego celu będzie 
mierzony w szczególności w drodze oceny 
zwiększenia liczby działań i środków 
legislacyjnych podjętych przez państwa 
członkowskie zaangażowane w 
promowanie dobrego zdrowia i 
profilaktykę chorób przewlekłych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Cele programu należy oceniać na podstawie odpowiednich wskaźników w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele, o których mowa w art. 3, realizuje się 
za pośrednictwem działań 
wyszczególnionych poniżej i zgodnie z 
priorytetami określonymi w programie 
prac, o którym mowa w art. 11 niniejszego 
rozporządzenia.

Cele, o których mowa w art. 3, realizuje się 
za pośrednictwem działań 
wyszczególnionych w załączniku I i 
zgodnie z priorytetami określonymi w 
programie prac, o którym mowa w art. 11 
niniejszego rozporządzenia.

1) Zwiększanie innowacyjności i 
stabilności systemów opieki zdrowotnej:
1.1. Rozwijanie współpracy na szczeblu 
UE w dziedzinie oceny technologii 
medycznych w kontekście dyrektywy 
2011/24/UE w sprawie stosowania praw 
pacjentów w transgranicznej opiece 
zdrowotnej; 
1.2. Promowanie wdrażania innowacji w 
dziedzinie zdrowia oraz e-zdrowia poprzez 
zwiększanie interoperacyjności aplikacji 
e-zdrowia;
1.3. Wspieranie stabilności zatrudnienia w 
służbie zdrowia w UE poprzez 
promowanie skutecznego prognozowania i 
planowania, jak również efektywnych 
strategii naboru i zatrzymywania 
pracowników;
1.4. Udostępnianie wiedzy specjalistycznej 
w celu pomocy państwom członkowskim 
podejmującym się przeprowadzenia 
reform systemów opieki zdrowotnej;
1.5. Wspieranie Europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji 
sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w 
dobrym zdrowiu – projektu pilotażowego 
w ramach inicjatywy przewodniej strategii 
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„Europa 2020” pod nazwą Unia 
innowacji; 
1.6. Działania wymagane w ramach celów 
prawodawstwa UE, lub przyczyniające się 
do ich realizacji, w dziedzinie wyrobów 
medycznych, jak również przepisów 
dotyczących e-zdrowia i oceny technologii 
medycznych w prawodawstwie dotyczącym 
transgranicznej opieki zdrowotnej;
1.7. Wspieranie systemu wiedzy na temat 
zdrowia, w tym komitetów naukowych, w 
celu przyczynienia się do podejmowania 
decyzji opartych na dowodach.
2) Zwiększanie dostępu do lepszej i 
bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla 
obywateli: 
2.1. Tworzenie systemów akredytacji i 
wsparcia dla europejskich sieci 
referencyjnych; 
2.2. Wspieranie działań w dziedzinie 
rzadkich chorób, w tym utworzenie 
europejskich sieci referencyjnych 
(zgodnie z pkt 2.1), informacji i rejestrów 
w oparciu o wspólne kryteria dotyczące 
akredytacji;
2.3. Zacieśnianie współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki 
zdrowotnej poprzez zwiększenie 
dostępności informacji dla pacjentów, 
wymianę najlepszych praktyk oraz 
opracowanie wytycznych; wspieranie 
działań w dziedzinie opieki i badań 
naukowych w zakresie rzadkich chorób, w 
tym opracowanie europejskich 
wytycznych;
2.4. Opracowanie wytycznych w celu 
poprawy w zakresie rozważnego 
stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu 
ludzi oraz ograniczenia praktyk 
zwiększających oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe;
2.5. Działania wymagane w ramach celów 
prawodawstwa UE, lub przyczyniające się 
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do ich realizacji, w dziedzinie tkanek i 
komórek, krwi, narządów, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
produktów leczniczych;
2.6. Wspieranie systemu wiedzy na temat 
zdrowia w celu przyczynienia się do 
podejmowania decyzji opartych na 
dowodach.
3) Promocja zdrowia i profilaktyka 
chorób:
3.1. Wymiana najlepszych praktyk w 
zakresie najważniejszych zagadnień 
zdrowotnych, takich jak zapobieganie 
paleniu tytoniu oraz nadużywaniu
alkoholu i otyłości;
3.2. Wspieranie profilaktyki chorób 
przewlekłych, w tym raka, poprzez 
wzajemne udostępnianie wiedzy i 
najlepszych praktyk oraz opracowywanie 
wspólnych działań;
3.3. Działania wymagane w ramach celów 
prawodawstwa UE, lub przyczyniające się 
do ich realizacji, w dziedzinie wyrobów 
tytoniowych i ich reklamy;
3.4. Wspieranie systemu wiedzy na temat 
zdrowia w celu przyczynienia się do 
podejmowania decyzji opartych na 
dowodach.
4) Ochrona obywateli przed 
transgranicznymi zagrożeniami dla 
zdrowia:
4.1. Wzmacnianie gotowości oraz 
reagowania na poważne transgraniczne 
zagrożenia dla zdrowia;
4.2. Poprawa w zakresie zdolności do 
oceny ryzyka poprzez zapewnienie 
dodatkowych zdolności w odniesieniu do 
specjalistycznej wiedzy naukowej oraz
identyfikację i analizę istniejących ocen;
4.3. Wspieranie budowania potencjału na 
rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla 
zdrowia w państwach członkowskich 
poprzez, między innymi, opracowanie 
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planowania i koordynacji gotowości i 
reagowania, wspólne podejścia do kwestii 
szczepień, opracowanie wytycznych i 
mechanizmów w zakresie wspólnych 
zamówień medycznych środków 
zapobiegawczych;
4.4. Działania wymagane w ramach celów 
prawodawstwa UE, lub przyczyniające się 
do ich realizacji, w dziedzinie chorób 
zakaźnych i innych zagrożeń dla zdrowia;
4.5. Wspieranie systemu wiedzy na temat 
zdrowia w celu przyczynienia się do 
podejmowania decyzji opartych na 
dowodach. 
Bardziej szczegółowy opis treści, jakie 
mogą być ujęte w ramach wspomnianych 
działań, przedstawiono w załączniku I.
Orientacyjny wykaz stosownego 
prawodawstwa zamieszczono w załączniku 
II do niniejszego rozporządzenia.

Orientacyjny wykaz stosownego 
prawodawstwa zamieszczono w załączniku 
II do niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Zbędne jest powtarzanie w artykule 4 dopuszczalnych działań, które są określone bardziej 
szczegółowo w załączniku I.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działań o wyraźnej wartości dodanej dla 
UE, współfinansowanych przez inne 
organy sektora publicznego lub organy 
prywatne, zgodnie z art. 8 ust. 1, w tym 
międzynarodowe organizacje aktywne w 
dziedzinie zdrowia (w odniesieniu do tych 
ostatnich w stosownych przypadkach nie 
jest wymagane wcześniejsze zaproszenie 
do składania wniosków, o ile jest to 
należycie uzasadnione w rocznych 

b) działań o wyraźnej wartości dodanej dla 
UE, współfinansowanych przez inne 
organy sektora publicznego lub organy 
prywatne, zgodnie z art. 8 ust. 1, w tym 
międzynarodowe organizacje aktywne w 
dziedzinie zdrowia (w odniesieniu do tych 
ostatnich w stosownych przypadkach nie 
jest wymagane wcześniejsze zaproszenie 
do składania wniosków, o ile jest to 
należycie uzasadnione w rocznych 
programach prac), zgodnie z 
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programach prac); rozporządzeniem finansowym UE i jego 
przepisami wykonawczymi;

Or. fr

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) działania współfinansowane przez 
organizacje międzynarodowe działające 
w obszarze zdrowia, bez uprzedniego 
zaproszenia do składania wniosków, o ile 
jest to należycie uzasadnione.

g) działania współfinansowane przez 
organizacje międzynarodowe działające w 
obszarze zdrowia, bez uprzedniego 
zaproszenia do składania wniosków, o ile 
jest to należycie uzasadnione, zgodnie z 
rozporządzeniem finansowym UE i jego 
przepisami wykonawczymi.

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3. Pracownicy służby zdrowia:
opracowanie skutecznego prognozowania i 
planowania w odniesieniu do pracowników 
służby zdrowia w kategoriach liczb, 
zakresu praktyki i umiejętności, 
monitorowanie mobilności (w Unii) oraz 
migracji pracowników służby zdrowia, 
ustanowienie efektywnych strategii naboru 
i zatrzymywania pracowników oraz 
rozwoju potencjału.

1.3. Pracownicy służby zdrowia:
opracowanie skutecznego prognozowania i 
planowania w odniesieniu do pracowników 
służby zdrowia w kategoriach ich liczby, 
zakresu praktyki i zgodności między 
szkoleniami oraz koniecznymi 
umiejętnościami, monitorowanie 
mobilności (w Unii) oraz migracji 
pracowników służby zdrowia, 
ustanowienie efektywnych strategii naboru 
i zatrzymywania pracowników oraz 
rozwoju potencjału, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki 
niesamodzielności i starzenia się 
społeczeństw oraz przy zastosowaniu 
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regularnej oceny tych nowych potrzeb.

Or. fr

Uzasadnienie

Do szkolenia pracowników służby zdrowia należy przywiązywać szczególną uwagę, tworząc 
skuteczną strategię w celu zoptymalizowania fachowości i zaspokajania zapotrzebowania na 
pracowników w Unii Europejskiej

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4. Podejmowanie decyzji w sprawie 
reform systemów opieki zdrowotnej: 
utworzenie mechanizmu łączenia wiedzy 
specjalistycznej na poziomie Unii w celu 
zapewnienia rozsądnych i opartych na 
dowodach porad w sprawie skutecznego i 
efektywnego inwestowania w obszarze 
zdrowia publicznego i systemów opieki 
zdrowotnej. Ułatwianie wykorzystania 
wyników uzyskanych przy realizacji 
projektów badawczych objętych 
wsparciem w ramach siódmego programu 
ramowego oraz, w dłuższej perspektywie, 
działań, które zostaną podjęte przy 
realizacji przyszłych programów w 
zakresie badań i innowacji w latach 2014–
2020 (Horyzont 2020).

1.4. Podejmowanie decyzji w sprawie 
reform systemów opieki zdrowotnej: 
utworzenie mechanizmu łączenia wiedzy 
specjalistycznej na poziomie Unii w celu 
zapewnienia rozsądnych i opartych na 
dowodach porad w sprawie skutecznego i 
efektywnego inwestowania w obszarze 
zdrowia publicznego i systemów opieki 
zdrowotnej przy wspieraniu 
konkurencyjności poszczególnych 
podmiotów. Ułatwianie wykorzystania 
wyników uzyskanych przy realizacji 
projektów badawczych objętych 
wsparciem w ramach siódmego programu 
ramowego oraz, w dłuższej perspektywie, 
działań, które zostaną podjęte przy 
realizacji przyszłych programów w 
zakresie badań i innowacji w latach 2014–
2020 (Horyzont 2020).

Or. fr

Uzasadnienie

Reformy systemów opieki zdrowotnej należy przeprowadzać z uwzględnieniem średnio- i 
długoterminowej perspektywy podmiotów społecznych i gospodarczych.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1.5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.5. Wspieranie Europejskiego partnerstwa 
na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu w jego 
trzech obszarach tematycznych: innowacje 
w zakresie świadomości, profilaktyki i 
wczesnej diagnostyki; innowacje w 
zakresie leczenia i opieki; a także 
innowacje na rzecz aktywnego starzenia się 
i samodzielnego życia.

1.5. Wspieranie Europejskiego partnerstwa 
na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu 
starzeniu się w dobrym zdrowiu w jego 
trzech obszarach tematycznych: innowacje 
w zakresie świadomości, profilaktyki i 
wczesnej diagnostyki; innowacje w 
zakresie leczenia i opieki, w szczególności 
w przypadku chorób 
neurodegeneracyjnych; a także innowacje 
na rzecz aktywnego starzenia się i 
samodzielnego życia.

Or. fr

Uzasadnienie

To partnerstwo musi również przyspieszyć powstawanie nowatorskich rozwiązań w zakresie 
leczenia i opieki w przypadku chorób neurodegeneracyjnych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 – punkt 2.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.4. Bezpieczeństwo: poprawa w zakresie 
rozważnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych w produktach 
leczniczych oraz ograniczenie praktyk 
zwiększających oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe; zmniejszanie 
obciążeń związanych z zakażeniami 
opornymi oraz zakażeniami związanymi z 
opieką zdrowotną, a także zapewnienie 
dostępności skutecznych środków 
przeciwdrobnoustrojowych.

2.4. Bezpieczeństwo: poprawa w zakresie 
rozważnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych w produktach 
leczniczych oraz ograniczenie praktyk 
zwiększających oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, w szczególności 
w szpitalach; zmniejszanie obciążeń 
związanych z zakażeniami opornymi oraz 
zakażeniami związanymi z opieką 
zdrowotną, a także zapewnienie 
dostępności skutecznych środków 
przeciwdrobnoustrojowych, w 
szczególności przez dokładne badanie 
dozowania tych środków, długości 
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leczenia i łączenia z innymi produktami 
leczniczymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Konieczne jest skupienie się na szpitalach, gdzie można by unikać rozwoju infekcji poprzez 
stosowanie ukierunkowanych środków sanitarnych. Przyniosłoby to podwójne wyniki w 
postaci ograniczenia liczby infekcji oraz ograniczenia stosowania antybiotyków i rozwoju 
oporności na nie. 

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 – punkt 2.6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.6. Wspieranie systemu wiedzy na temat 
zdrowia w celu przyczynienia się do 
podejmowania decyzji opartych na 
dowodach, włącznie ze zbieraniem i 
analizowaniem danych dotyczących 
zdrowia oraz szeroko zakrojonym 
upowszechnianiem wyników programu.

2.6. Wspieranie systemu wiedzy na temat 
zdrowia w celu przyczynienia się do 
podejmowania decyzji opartych na 
dowodach, włącznie ze zbieraniem i 
analizowaniem danych dotyczących 
zdrowia oraz szeroko zakrojonym 
upowszechnianiem wyników programu, a 
także wspieranie wysiłków mających na 
celu regularne uaktualnianie tych danych 
i poprawianie porównywalności danych z 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak porównywalnych danych z państw członkowskich Unii Europejskiej stanowi ważną 
przeszkodę dla prowadzenia polityki skutecznej pod względem społecznym i gospodarczym, a 
także przynoszącej właściwe rezultaty z punktu widzenia ochrony zdrowia. 
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 2 – punkt 2.6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.6a. Wspieranie tworzenia europejskiej 
polityki przemysłowej sprzyjającej 
konkurencyjności w branży ochrony 
zdrowia w celu poprawy innowacyjności i 
zwiększenia dostępu pacjentów do 
bezpieczniejszych i skuteczniejszych 
produktów leczniczych. 

Or. fr

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna, w partnerstwie z wszystkimi podmiotami, wprowadzić prawdziwą 
politykę przemysłową w celu wsparcia i rozwoju badań i innowacji w sektorze opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 3 – punkt 3.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.1. Racjonalne pod względem kosztów 
środki w zakresie promocji i profilaktyki:
w tym obszarze zostaną uwzględnione 
działania w kierunku ustanowienia 
ogólnoeuropejskich sieci i partnerstw 
angażujących szerokie spektrum 
podmiotów w realizację działań 
komunikacyjnych oraz uświadamiających 
w sprawie najważniejszych zagadnień 
zdrowotnych, takich jak zapobieganie 
paleniu tytoniu, nadużywanie alkoholu czy 
przeciwdziałanie otyłości, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiaru 
transgranicznego oraz państw 
członkowskich, w których działania we 
wspomnianych kwestiach nie są 
prowadzone lub jest ich niewiele.

3.1. Racjonalne pod względem kosztów 
środki w zakresie promocji i profilaktyki:
w tym obszarze zostaną uwzględnione 
działania w kierunku ustanowienia 
ogólnoeuropejskich sieci i partnerstw 
angażujących szerokie spektrum 
podmiotów w realizację działań 
komunikacyjnych oraz uświadamiających 
w sprawie najważniejszych zagadnień 
zdrowotnych, takich jak zapobieganie 
paleniu tytoniu, nadużywanie alkoholu, jak 
również niewłaściwe nawyki żywieniowe i 
siedzący tryb życia w ramach 
przeciwdziałania otyłości, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiaru 
transgranicznego oraz państw 
członkowskich, w których działania we 
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wspomnianych kwestiach nie są 
prowadzone lub jest ich niewiele.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uwzględniać wszystkie czynniki ryzyka, aby właściwie i skutecznie zapobiegać 
chorobom przewlekłym.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 3 – punkt 3.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2. Choroby przewlekłe: wspieranie 
europejskiej współpracy i tworzenia sieci 
w dziedzinie profilaktyki oraz poprawy 
reagowania na choroby przewlekłe, w tym 
raka, poprzez wzajemne udostępnianie 
wiedzy i dobrych praktyk oraz 
opracowywanie wspólnych działań w 
zakresie profilaktyki. Choroby 
nowotworowe: kontynuacja już podjętych 
prac; ustanowienie europejskiego systemu 
informacji na temat raka, zawierającego 
porównywalne dane; wspieranie badań 
przesiewowych w kierunku raka, włącznie 
z dobrowolnymi mechanizmami 
akredytacji; wspieranie opracowywania 
europejskich wytycznych dotyczących 
profilaktyki w obszarach występowania 
poważnych nierówności.

3.2.  Choroby przewlekłe: wspieranie 
europejskiej współpracy i tworzenia sieci 
w dziedzinie profilaktyki oraz poprawy 
reagowania na choroby przewlekłe, 
poprzez wzajemne udostępnianie wiedzy i 
dobrych praktyk oraz opracowywanie 
wspólnych działań w zakresie profilaktyki. 
Kontynuacja już podjętych prac; 
ustanowienie europejskiego systemu 
informacji na temat chorób przewlekłych, 
zawierającego porównywalne dane; 
wspieranie badań przesiewowych w 
kierunku chorób przewlekłych, włącznie z 
dobrowolnymi mechanizmami akredytacji; 
wspieranie opracowywania europejskich 
wytycznych dotyczących profilaktyki w 
obszarach występowania poważnych 
nierówności.

Or. fr

Uzasadnienie

Wszelkie choroby przewlekłe, a nie tylko rak, muszą być przedmiotem działań europejskiej 
współpracy w zakresie profilaktyki. 
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 3 – punkt 3.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4. Wspieranie systemu wiedzy na temat 
zdrowia w celu przyczynienia się do 
podejmowania decyzji opartych na 
dowodach, włącznie ze zbieraniem i 
analizowaniem danych dotyczących 
zdrowia oraz szeroko zakrojonym 
upowszechnianiem wyników programu.

3.4. Wspieranie systemu wiedzy na temat 
zdrowia w celu przyczynienia się do 
podejmowania decyzji opartych na 
dowodach, włącznie ze zbieraniem i 
analizowaniem danych dotyczących 
zdrowia oraz szeroko zakrojonym 
upowszechnianiem wyników programu, a 
także wspieranie wysiłków mających na 
celu regularne uaktualnianie tych danych 
i poprawianie porównywalności danych z 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Brak porównywalnych danych z państw członkowskich Unii Europejskiej stanowi ważną 
przeszkodę dla prowadzenia polityki skutecznej pod względem społecznym i gospodarczym, a 
także przynoszącej stosowne rezultaty z punktu widzenia ochrony zdrowia. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 4 – punkt 4.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3. Wspieranie budowania potencjału na 
rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla 
zdrowia w państwach członkowskich:
opracowanie planowania gotowości i 
reagowania, koordynacja reagowania w 
zakresie zdrowia publicznego, wspólne 
podejścia do kwestii szczepień;
opracowanie wytycznych w sprawie 
działań ochronnych w sytuacji 
nadzwyczajnej, wytycznych dotyczących 
informacji i przewodników po dobrych 
praktykach; utworzenie nowego 
mechanizmu w zakresie wspólnych 

4.3. Wspieranie budowania potencjału na 
rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dla 
zdrowia w państwach członkowskich:
opracowanie planowania gotowości i 
reagowania, koordynacja reagowania w 
zakresie zdrowia publicznego, wspólne 
podejścia do kwestii szczepień, w tym 
wprowadzenie optymalnego objęcia 
populacji szczepieniami w celu 
skutecznego przeciwdziałania powrotowi 
chorób zakaźnych; opracowanie 
wytycznych w sprawie działań ochronnych 
w sytuacji nadzwyczajnej, wytycznych 
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zamówień medycznych środków 
zapobiegawczych; opracowanie wspólnych 
strategii w zakresie komunikacji.

dotyczących informacji i przewodników po 
dobrych praktykach; utworzenie nowego 
mechanizmu w zakresie wspólnych 
zamówień medycznych środków 
zapobiegawczych; opracowanie wspólnych 
strategii w zakresie komunikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna prowadzić bardziej aktywne działania, stosując wspólne podejścia 
do kwestii szczepień poprzez zapewnienie wprowadzenia optymalnego objęcia populacji 
szczepieniami.
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UZASADNIENIE

Na program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” przeznaczono łączne środki 
budżetowe w wysokości 446 milionów EUR na lata 2014-2020, czyli ponad 60 milionów 
EUR na rok. Ma on skoncentrować się na głównych dziedzinach, w których działania Unii 
Europejskiej mogą wnieść prawdziwą wartość dodaną do sektora ochrony zdrowia. Program 
ten wpisuje się w strategię Europa 2020 i ma zachęcać do innowacji w zakresie ochrony 
zdrowia i zapewniać stabilność jej funkcjonowania, a zarazem poprawiać dobrobyt obywateli 
europejskich. 

Te środki finansowe uzupełniają szereg środków dotyczących ochrony zdrowia w funduszach 
strukturalnych i ramowym programie na rzecz badań i innowacji na lata 2014-2020. W 
porównaniu do poprzedniego okresu (2007-2013) środki przeznaczone na program 
zwiększono o 5,7%. 

Potencjalnymi kandydatami do uzyskania finansowania będą organy krajowe, podmioty 
sektora publicznego i prywatnego, organizacje międzynarodowe i organizacje pozarządowe, 
które mogą uzyskać współfinansowanie. Istotne jest, aby procedury dostępu do tych budżetów 
były możliwie najprostsze, aby państwa członkowskie i pracownicy służby zdrowia mogli 
wykorzystać je w najlepszy sposób. 

Ponadto oczywiste jest, że zdrowie nie ogranicza się tylko do logiki wzrostu i że tytuł 
programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” może być mylący. Należy jednak 
przypomnieć, że wybór takiego tytułu ma pokazywać, że w okresie kryzysu gospodarczego w 
Europie zdrowie nie jest tylko synonimem deficytu. Ograniczenia o charakterze ogólnym w 
zakresie finansów publicznych obligują do reformowania systemów opieki zdrowotnej w celu 
kontrolowania wydatków przy jednoczesnym zoptymalizowaniu rentowności tego sektora i 
innowacji. Reformy te mają istotne znaczenie, aby umożliwić systemom opieki zdrowotnej 
zaspokajanie wzrastającego zapotrzebowania na opiekę w związku ze starzeniem się 
społeczeństw i aby dalej zapewniać wysokiej jakości opiekę zdrowotną przyszłym 
pokoleniom. Tytuł „Zdrowie i wzrost gospodarczy” wydaje się bardziej odpowiedni, aby 
wyjaśnić ewentualne nieporozumienia.

Sektor ochrony zdrowia nie ogranicza się do samej wartości, jaką jest postęp w leczeniu. 
Musi stanowić czynnik wzrostu, tworzyć miejsca pracy w czasach kryzysu i być 
postrzeganym jako prawdziwy filar gospodarki europejskiej. W kontekście naznaczonym 
przez dezindustrializację przemysł ochrony zdrowia stanowi rzadki przykład nowoczesnego 
przemysłu szeroko rozpowszechnionego na terytorium europejskim, począwszy od badań a 
kończąc na dystrybucji. Z tego względu należy uznać, że jest to przemysł wysoce 
zaawansowany. Przypomnijmy na przykład, że w leku na raka zawarto tyle samo technologii, 
co w samolocie typu Airbus. Przejście od odkrycia substancji czynnej do rozpoczęcia 
produkcji przemysłowej produktu leczniczego stanowi wyzwanie dla inżynierii i technologii. 
Aby odnieść zwycięstwo w walce na rzecz innowacji, należy zwielokrotnić obecne siły; 
wymaga to współpracy między podmiotami sektora publicznego i prywatnego, między 
badaczami z różnych dyscyplin. 
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Program ma zatem na celu, dzięki dokładniejszemu sprecyzowaniu celów, unikanie 
dublowania działań i jak najlepsze wykorzystywanie coraz uboższych środków finansowych. 
W związku z tym należy unikać przedstawiania katalogu środków, ponieważ mogłoby to w 
konsekwencji doprowadzić do rozdrobnienia dostępnych środków. Program nie zmierza do 
przedstawienia wyczerpującej listy patologii. Trzeba będzie bardziej skoncentrować się na 
ograniczonej liczbie celów priorytetowych. 

Podział środków budżetowych między cztery cele programu (wzmocnienie innowacji, 
zwiększenie dostępu do lepszej jakości i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej, promocja 
profilaktyki chorób i ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia) 
nie powinien być sztywny. Hierarchizacja celów i przyznawanie każdemu z nich z góry 
określonych środków budżetowych może doprowadzić do ograniczenia zasięgu niektórych 
projektów. 

Niezbędne ponadto może okazać się dostosowanie kwot dotyczących przedmiotowej 
procedury ustawodawczej stosownie do środków finansowych przyznanych na program 
„Zdrowie i wzrost gospodarczy” w ramach prowadzonych obecnie negocjacji w sprawie 
wieloletnich ram finansowych.

Ocena poszczególnych celów programu powinna zależeć od wyników odnotowywanych w 
systemach opieki zdrowotnej państw członkowskich na podstawie odpowiednich wskaźników 
(koszty wyrażone jako procent PKB, długość życia mieszkańców, liczba lat zdrowego życia, 
itp.).

W przypadku celu dotyczącego profilaktyki należy dokładniej określać czynniki ryzyka, aby 
strategie były bardziej skuteczne. Główne czynniki ryzyka – w tym niewłaściwe nawyki 
żywieniowe i siedzący tryb życia – muszą być uwzględnione w celu właściwej i skutecznej 
profilaktyki chorób przewlekłych. Przykładowo, częste przypadki nadwagi i otyłości 
zaobserwowane u małych dzieci niezaprzeczalnie będą miały wpływ na występowanie chorób 
serca w wieku dorosłym. 

Nie wskazując konkretnej patologii, należy niemniej bardziej uwzględniać konsekwencje 
starzenia się naszych społeczeństw. Zwiększenie długości życia pociąga za sobą istotny 
wzrost proporcji osób starszych w społeczeństwie, która do 2030 r. ma sięgnąć 40%.

Ten proces oznacza szereg skutków i wyzwań zarówno dla gospodarki, jak i dla 
społeczeństwa. Zachowując jak najdłużej zdrowie człowieka, a także utrzymując jego 
zdolność do aktywności fizycznej i społecznej, możemy zoptymalizować pozytywny wpływ 
tego procesu na produktywność i konkurencyjność.

Poprawa zdrowia seniorów nie tylko zapobiegnie cierpieniom związanym z wiekiem, ale
jednocześnie zmniejszy ciężar wydatków społecznych i medycznych, które ponosi 
społeczeństwo.

W tej perspektywie pożądane jest, aby w programie kłaść większy nacisk na choroby 
neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i inne formy demencji. Są to choroby 
przewlekłe, które wyróżniają szczególne cechy: występują głównie u osób starszych, 
prowadzą do całkowitej zależności osoby, u której wystąpiła choroba, i powodują 
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konieczność stałej opieki. Te choroby dotykają dużą liczbę osób (w Europie ponad 7 
milionów osób cierpi z powodu jakiejś formy demencji). Powoduje to poważne konsekwencje 
zdrowotne, gospodarcze i społeczne.

Program musi więc lepiej uwzględniać problematykę starzenia się społeczeństwa i chorób 
wynikających z wieku. Chodzi o problematykę przekrojową, która dotyczy jednocześnie celu 
1 (zwiększyć innowacyjność i stabilność systemów opieki zdrowotnej), celu 2 (poprawić 
dostęp do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej dla obywateli UE) i celu 3 (zapobiegać 
chorobom i promować dobre zdrowie). 

Należy przewidywać konsekwencje starzenia się naszych społeczeństw, aby zapewnić 
konieczne środki na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w tym sektorze. 
Unia Europejska będzie koniecznie musiała promować tworzenie nowych miejsc pracy, aby 
odpowiedzieć na nowe wyzwania społeczne, takie jak wsparcie w domu lub w strukturach 
dostosowanych do potrzeb osób zależnych, niezależnie od wieku, a także dokonywać 
regularnej oceny w celu dopasowania tych środków do rzeczywistych potrzeb osób chorych i 
ich opiekunów. 

Czwarty i ostatni cel programu dotyczy ochrony obywateli przed transgranicznymi 
zagrożeniami dla zdrowia. Z punktu widzenia przeciwdziałania tym zagrożeniom stosowanie 
szczepień dla ludności stanowi szczególnie skuteczne narzędzie w przypadkach poważnych 
niebezpieczeństw dla zdrowia. 

Szczepienia pozwoliły znacznie poprawić sytuację zdrowotną społeczeństwa w Europie, 
jednak postępy te napotykają wiele zagrożeń: wzmożona mobilność ludności, występowanie 
grup nieszczepionych z powodu ograniczonego dostępu do usług opieki zdrowotnej oraz 
ciągły spadek akceptacji szczepień wśród ludności. Dzisiaj Unia Europejska musi uporać się z 
niedawnymi falami nawrotów odry czy nagłymi nawrotami przypadków gruźlicy. 

Unia Europejska powinna prowadzić bardziej aktywne działania, stosując wspólne podejścia 
do kwestii szczepień poprzez zapewnienie wprowadzenia optymalnego objęcia ludności 
szczepieniami. Doprowadzimy do zmniejszenia śmiertelności, którą powodują te choroby, 
poprzez kontynuację wysiłków na rzecz współpracy i innowacji, wspólne planowanie oraz 
wdrażanie skutecznych środków zapobiegawczych.


