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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Zdravje za 
rast, tretjega večletnega programa ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014–
2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0709),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 168(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0399/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. februarja 
20121,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za proračun ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poudarja, da bi bilo mogoče treba prilagoditi zneske po tem zakonodajnem postopku glede 
na finančna sredstva, ki bodo za program Zdravje za rast dodeljena v okviru pogajanj, ki 
trenutno potekajo o večletnem finančnem okviru;

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 ...
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o vzpostavitvi programa Zdravje za rast, 
tretjega večletnega programa ukrepov EU 
na področju zdravja za obdobje 2014–2020

o vzpostavitvi programa Zdravje in rast, 
tretjega večletnega programa ukrepov EU 
na področju zdravja za obdobje 2014–2020

(Sprememba velja za vse besedilo; če bo 
sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v vsem besedilu.)

Or. fr

Obrazložitev

Zdravje ni omejeno zgolj na logiko rasti, zato je prav, da se naslov „zdravje za rast“ 
spremeni tako, da se pojma razdružita. „Zdravje in rast“ bi bilo primernejše.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrebna so nadaljnja prizadevanja za 
izpolnjevanje zahtev iz člena 168 Pogodbe. 
Promocija zdravja na ravni EU je sestavni 
del strategije „Evropa 2020: evropska 
strategija za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast“. Dolgotrajno zdravje in 
aktivnost ljudi bosta pozitivno vplivala na 
splošno zdravje ter na produktivnost in 
konkurenčnost, hkrati pa se bo zmanjševal 
pritisk na nacionalne proračune. Inovacije
v zdravstvu pomagajo pri spopadanju z 
izzivi trajnosti v tem sektorju ob 
upoštevanju demografskih sprememb, 
medtem ko so ukrepi za zmanjševanje 
neenakosti glede zdravja pomembni za 
doseganje „vključujoče rasti“. V zvezi s 
tem je primerno ustanoviti program 

(2) Potrebna so nadaljnja prizadevanja za 
izpolnjevanje zahtev iz člena 168 Pogodbe. 
Promocija zdravja na ravni EU je sestavni 
del strategije „Evropa 2020: evropska 
strategija za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast“. Dolgotrajno zdravje in 
aktivnost ljudi bosta pozitivno vplivala na 
splošno zdravje ter na produktivnost in 
konkurenčnost, hkrati pa se bo zmanjševal 
pritisk na nacionalne proračune. Podpora 
inovacijam v zdravstvu in njihovo 
priznavanje pomagajo pri spopadanju z 
izzivi trajnosti v tem sektorju ob 
upoštevanju demografskih sprememb, 
medtem ko so ukrepi za zmanjševanje 
neenakosti glede zdravja pomembni za 
doseganje „vključujoče rasti“. V zvezi s 
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„Zdravje za rast“, tretji program ukrepov 
EU na področju zdravja (2014–2020) (v 
nadaljnjem besedilu: program).

tem je primerno ustanoviti program 
„Zdravje za rast“, tretji program ukrepov 
EU na področju zdravja (2014–2020) (v 
nadaljnjem besedilu: program).

Or. fr

Obrazložitev

Inovacije je treba spodbujati z ustreznimi ukrepi.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Inovacije v zdravstvu v zvezi s 
proizvodi in storitvami ter organizacijo in 
zagotavljanjem varstva lahko izboljšajo 
kakovost varstva pacientov in se odzovejo 
na neizpolnjene potrebe ter hkrati 
izboljšajo stroškovno učinkovitost in 
trajnost varstva. Zato mora program 
olajšati sprejemanje inovacij v 
zdravstvenem varstvu.

(7) Inovacije v zdravstvu v zvezi s 
proizvodi in storitvami ter organizacijo in 
zagotavljanjem varstva lahko izboljšajo 
kakovost varstva pacientov in se odzovejo 
na neizpolnjene potrebe ter hkrati 
izboljšajo stroškovno učinkovitost in 
trajnost varstva. Zato mora program 
olajšati sprejemanje inovacij v 
zdravstvenem varstvu in spodbujati 
vzpostavljanje industrijske politike, ki bo v 
Uniji razvijala zdravstveno industrijo.

Or. fr

Obrazložitev

Evropska unija bi morala v partnerstvu z drugimi akterji vzpostaviti resnično industrijsko 
politiko, da bi tako podpirala in razvijala raziskave in inovacije v zdravstvenem sektorju.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ob upoštevanju staranja družbe lahko 
dobro usmerjene naložbe za promocijo 
zdravja in preprečevanje bolezni povečajo 

(10) Ob upoštevanju staranja družbe lahko 
dobro usmerjene naložbe za promocijo 
zdravja in preprečevanje bolezni povečajo 
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število „let zdravega življenja“ ter tako 
starejšim omogočijo nadaljevanje dela v 
obdobju staranja. Kronične bolezni so 
razlog za več kot 80 % primerov 
prezgodnje smrtnosti v EU. Program bo z 
ugotavljanjem, razširjanjem in 
spodbujanjem sprejemanja preverjenih 
najboljših praks za stroškovno učinkovite 
preventivne ukrepe, usmerjene v ključne 
dejavnike tveganja, in sicer kajenje, 
čezmerno uživanje alkohola, debelost in 
virus HIV/aids, prispeval k preprečevanju 
bolezni in promociji zdravja, pri tem pa bo 
upošteval tudi temeljne družbene in 
okoljske dejavnike.

število „let zdravega življenja“ ter tako 
starejšim omogočijo nadaljevanje dela v 
obdobju staranja. Kronične bolezni so 
razlog za več kot 80 % primerov 
prezgodnje smrtnosti v EU. Program bo z 
ugotavljanjem, razširjanjem in 
spodbujanjem sprejemanja preverjenih 
najboljših praks za stroškovno učinkovite 
preventivne ukrepe, usmerjene v ključne 
dejavnike tveganja, in sicer kajenje, 
čezmerno uživanje alkohola, premalo 
gibanja, slabe prehranjevalne navade, 
debelost, prispeval k preprečevanju 
bolezni, zlasti tistih, ki povzročijo 
spremembe ali celo izgubo kognitivnih in 
fizičnih sposobnosti, in promociji zdravja, 
pri tem pa bo upošteval tudi temeljne 
družbene in okoljske dejavnike.

Or. fr

Obrazložitev

Za ustrezno in učinkovito preprečevanje kroničih bolezni je treba upoštevati vse dejavnike 
tveganja.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Program je treba izvajati ob popolnem 
spoštovanju načela preglednosti in ob 
razumnem ravnotežju med različnimi cilji. 
Program mora izbrati in financirati 
ustrezne ukrepe, ki jih zajemajo posebni 
cilji programa in ki imajo jasno dodano 
vrednost za EU. V letnih delovnih 
programih morajo biti v skladu s finančno 
uredbo določena zlasti ključna merila za 
izbor, ki se uporabljajo za potencialne 
upravičence, za zagotovitev, da zmorejo 
finančno in operativno izvesti dejavnosti, 
ki jih financira program, in, kjer je 
ustrezno, potrebna dokazila, da dokažejo 

(23) Program bi bilo treba izvajati ob 
popolnem spoštovanju načela preglednosti. 
Razdelitev proračunskih sredstev med 
cilje bi morala biti sorazmerna s 
pričakovanimi koristmi za boljše zdravje 
državljanov Unije. Zaradi tega se med 
različnimi cilji programa ne sme 
vzpostaviti hierarhije. Program mora 
izbrati in financirati ustrezne ukrepe, ki jih 
zajemajo posebni cilji programa in ki imajo 
jasno dodano vrednost za EU. V letnih 
delovnih programih morajo biti v skladu s 
finančno uredbo določena zlasti ključna 
merila za izbor, ki se uporabljajo za 
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svojo neodvisnost. potencialne upravičence, za zagotovitev, da 
zmorejo finančno in operativno izvesti 
dejavnosti, ki jih financira program, in, kjer 
je ustrezno, potrebna dokazila, da dokažejo 
svojo neodvisnost.

Or. fr

Obrazložitev

Če bi ciljem že vnaprej namenili točno določeno vsoto proračunskih sredstev, bi to lahko 
negativno vplivalo na njihovo koristno izvedbo.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošni cilji programa Zdravje za rast so 
sodelovanje z državami članicami, da se 
spodbujajo inovacije v zdravstvenem 
varstvu in poveča vzdržnost zdravstvenih 
sistemov, za izboljšanje zdravja 
državljanov EU in za njihovo zaščito pred 
čezmejnimi nevarnostmi za zdravje.

Splošni cilji programa Zdravje za rast so 
sodelovanje z državami članicami, da se 
spodbujajo inovacije v zdravstvenem 
varstvu in poveča vzdržnost zdravstvenih 
sistemov ter se poiščejo odgovori na 
zdravstvene, družbene in gospodarske 
izzive kot posledice staranja prebivalstva 
in naraščanja števila kroničnih obolenj,
pa tudi za izboljšanje zdravja državljanov
EU in za njihovo zaščito pred čezmejnimi 
nevarnostmi za zdravje.

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba demografske strukture sproža določeno število vprašanj in izzivov, tako za 
gospodarstvo kot tudi za družbo.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uresničevanje tega cilja se bo spremljalo Uresničevanje tega cilja se bo spremljalo 
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zlasti na podlagi povečevanja števila držav 
članic, ki uporabljajo razvita orodja in 
mehanizme ter nasvete.

zlasti z doseženimi rezultati v zdravstvenih 
sistemih držav članic.

Or. fr

Obrazložitev

Cilje programa je treba meriti s primernimi kazalniki, denimo z ugotovitvami glede 
pričakovane življenjske dobe v različnih državah članicah. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3) Ugotavljanje, razširjanje in spodbujanje 
sprejemanja preverjenih najboljših praks za 
stroškovno učinkovite preventivne ukrepe 
za obvladovanje ključnih dejavnikov 
tveganja, in sicer kajenja, čezmernega 
uživanja alkohola, debelosti in virusa 
HIV/aidsa, s poudarkom na čezmejni 
razsežnosti, z namenom preprečevanja 
bolezni in promocije zdravja.

3) Ugotavljanje, razširjanje in spodbujanje 
sprejemanja preverjenih najboljših praks za 
stroškovno učinkovite preventivne ukrepe 
za obvladovanje ključnih dejavnikov 
tveganja, in sicer kajenja, čezmernega 
uživanja alkohola, slabih prehranjevalnih 
navad, premalo gibanja in debelosti, s 
poudarkom na čezmejni razsežnosti, z 
namenom preprečevanja bolezni in 
promocije zdravja.

Or. fr

Obrazložitev

Za ustrezno in učinkovito preprečevanje kroničih bolezni je treba upoštevati vse dejavnike 
tveganja.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uresničevanje tega cilja se bo spremljalo 
zlasti na podlagi povečevanja števila držav 
članic, vključenih v promocijo zdravja in 
preprečevanje bolezni z uporabo 

Uresničevanje tega cilja se bo spremljalo 
zlasti na podlagi povečevanja števila 
zakonodajnih in drugih ukrepov, ki jih 
bodo sprejele države članice, vključene v 
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preverjenih najboljših praks. promocijo zdravja in preprečevanje 
kroničnih bolezni. 

Or. fr

Obrazložitev

Cilje programa je treba s primernimi kazalniki meriti v različnih državah članicah.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji iz člena 3 se uresničujejo s spodaj 
navedenimi ukrepi in v skladu s 
prednostnimi nalogami, določenimi v 
delovnem programu iz člena 11 te uredbe.

Cilji iz člena 3 se uresničujejo z ukrepi iz 
priloge I in v skladu s prednostnimi 
nalogami, določenimi v delovnem 
programu iz člena 11 te uredbe.

1) Prispevanje k inovativnim in vzdržnim 
zdravstvenim sistemom:
1.1. razvoj sodelovanja EU na področju 
ocenjevanja zdravstvene tehnologije v 
okviru Direktive 2011/24/EU o 
uveljavljanju pravic pacientov pri 
čezmejnem zdravstvenem varstvu; 
1.2. spodbujanje sprejemanja zdravstvenih 
inovacij in e-zdravja s povečanjem 
interoperabilnosti aplikacij e-zdravja;
1.3. podpora trajnosti delovne sile EU v 
zdravstvu s spodbujanjem učinkovitega 
napovedovanja in načrtovanja ter 
učinkovitih strategij zaposlovanja in 
zadrževanja zaposlenih;
1.4. zagotavljanje strokovnega znanja za 
pomoč državam članicam pri izvajanju 
reform zdravstvenih sistemov;
1.5 podpora evropskemu partnerstvu za 
inovacije za dejavno in zdravo staranje, 
pilotnemu projektu na podlagi Vodilne 
pobude iz strategije Evropa 2020 – Unija 
inovacij; 
1.6 ukrepi, ki jih zahtevajo zakonodaja 
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EU na področju medicinskih pripomočkov 
in določbe zakonodaje o čezmejnem 
zdravstvenem varstvu, ki se nanašajo na 
e-zdravje in ocenjevanje zdravstvene 
tehnologije, ali ukrepi, ki prispevajo k 
ciljem te zakonodaje;
1.7 spodbujanje sistema znanja o zdravju, 
vključno z znanstvenimi odbori, da se 
prispeva k odločanju na podlagi dokazov.
2) Izboljšanje dostopa do boljšega in 
varnejšega zdravstvenega varstva za 
državljane: 
2.1. vzpostavitev akreditacije evropskih 
referenčnih mrež in podpora tem mrežam; 
2.2. podpora ukrepom na področju redkih 
bolezni, vključno z oblikovanjem 
evropskih referenčnih mrež (v skladu s 
točko 2.1) ter informacijami in registri na 
podlagi skupnih meril za akreditacijo;
2.3. krepitev sodelovanja na področju 
varnosti pacientov in kakovosti 
zdravstvenega varstva s povečanjem 
dostopnosti informacij za paciente, 
izmenjavo najboljših praks in 
oblikovanjem smernic; podpora ukrepom 
na področju oskrbe in raziskav v zvezi s 
kroničnimi boleznimi, vključno z 
oblikovanjem evropskih smernic;
2.4. oblikovanje smernic za izboljšanje 
preudarne rabe protimikrobnih sredstev v 
humani medicini in zmanjšanje uporabe 
praks, ki povečujejo protimikrobno 
odpornost;
2.5. ukrepi, ki jih zahteva zakonodaja EU 
na področju tkiv in celic, krvi, organov ter 
pravic pacientov pri čezmejnem 
zdravstvenem varstvu in zdravilih ali ki 
prispevajo k ciljem te zakonodaje;
2.6. spodbujanje sistema znanja o zdravju, 
da se prispeva k odločanju na podlagi 
dokazov.
3) Promocija zdravja in preprečevanje 
bolezni:
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3.1 izmenjava najboljših praks v zvezi s 
ključnimi zdravstvenimi vprašanji, kot so 
preprečevanje kajenja, čezmerno uživanje 
alkohola in debelost;
3.2. podpora preprečevanju kroničnih 
bolezni, vključno z rakom, z izmenjavo 
znanja in najboljših praks ter razvijanjem 
skupnih dejavnosti;
3.3. ukrepi, ki jih zahteva zakonodaja EU 
na področju tobačnih izdelkov in 
oglaševanja ali ki prispevajo k ciljem te 
zakonodaje;
3.4. spodbujanje sistema znanja o zdravju, 
da se prispeva k odločanju na podlagi 
dokazov.
4) Zaščita državljanov pred čezmejnimi 
nevarnostmi za zdravje:
4.1. izboljšanje pripravljenosti in 
odzivanja na hude čezmejne nevarnosti za 
zdravje;
4.2. izboljšanje zmogljivosti ocenjevanja 
tveganja z zagotavljanjem dodatnih 
zmogljivosti za znanstveno strokovno 
znanje in razporeditev obstoječih ocen;
4.3. podpora krepitvi zmogljivosti za 
obravnavanje nevarnosti za zdravje v 
državah članicah, med drugim z razvojem 
načrtovanja in usklajevanja 
pripravljenosti in odzivov, skupnimi 
pristopi k cepljenju ter oblikovanjem 
smernic in mehanizmov za skupno 
naročanje zdravstvenih protiukrepov;
4.4. ukrepi, ki jih zahteva zakonodaja EU 
na področju nalezljivih boleznih in drugih 
nevarnosti za zdravje ali ki prispevajo k 
ciljem te zakonodaje;
4.5. spodbujanje sistema znanja o zdravju, 
da se prispeva k odločanju na podlagi 
dokazov. 
Podrobnejši opis mogoče vsebine 
navedenih ukrepov je vključen v Prilogo I.
Okvirni seznam zadevne zakonodaje je v 
Prilogi II k tej uredbi.

Okvirni seznam zadevne zakonodaje je v 
Prilogi II k tej uredbi.
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Or. fr

Obrazložitev

Ni potrebe, da bi v členu 4 našteli upravičene ukrepe, ki so tako ali tako natančno navedeni v 
prilogi I.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) ukrepov z jasno dodano vrednostjo za 
EU, ki jih sofinancirajo drugi javni ali 
zasebni organi iz člena 8(1), vključno z 
mednarodnimi organizacijami, dejavnimi 
na področju zdravja, pri čemer morajo biti 
ukrepi zadnjenavedenih organizacij, ki so, 
če je ustrezno, izbrani brez predhodnega 
razpisa za zbiranje predlogov, primerno 
utemeljeni v letnih delovnih programih;

b) ukrepov z jasno dodano vrednostjo za 
EU, ki jih sofinancirajo drugi javni ali 
zasebni organi iz člena 8(1), vključno z 
mednarodnimi organizacijami, dejavnimi 
na področju zdravja, pri čemer morajo biti 
ukrepi zadnjenavedenih organizacij, ki so 
po potrebi izbrani brez predhodnega 
razpisa za zbiranje predlogov, primerno 
utemeljeni v letnih delovnih programih in v 
skladu s finančnimi predpisi EU in 
izvedbenimi pravili;

Or. fr

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

g) primerno utemeljitev ukrepov, ki jih 
sofinancirajo mednarodne organizacije, 
dejavne na področju zdravja, in ki so bili 
izbrani brez predhodnega razpisa za 
zbiranje predlogov.

g) primerno utemeljitev ukrepov, ki jih 
sofinancirajo mednarodne organizacije, 
dejavne na področju zdravja, in ki so bili 
izbrani brez predhodnega razpisa za 
zbiranje predlogov, v skladu s finančnimi 
predpisi EU in izvedbenimi pravili.

Or. fr
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3. Delovna sila v zdravstvu: razvoj 
napovedovanja in načrtovanja učinkovite 
delovne sile v zdravstvu v smislu številk, 
obsega prakse ter znanja in spretnosti, 
spremljanje mobilnosti (v Uniji) in 
migracij zdravstvenih delavcev, 
oblikovanje učinkovitih strategij 
zaposlovanja in zadrževanja zaposlenih ter 
razvoj zmogljivosti.

1.3. Delovna sila v zdravstvu: razvoj 
napovedovanja in načrtovanja učinkovite 
delovne sile v zdravstvu v smislu številk, 
obsega prakse ter ustreznega 
usposobljanja glede na potrebno znanje in 
spretnosti, spremljanje mobilnosti (v Uniji) 
in migracij zdravstvenih delavcev, 
oblikovanje učinkovitih strategij 
zaposlovanja in zadrževanja zaposlenih ter 
razvoj zmogljivosti ob upoštevanju 
problematike odvisnosti in staranja 
prebivalstva ter rednem ocenjevanju teh 
novih potreb.

Or. fr

Obrazložitev

Posebno pozornost bi veljalo nameniti usposabljanju zdravstvenih delavcev, za to pa bi bilo 
treba razviti učinkovito strategijo za čim boljše storitve in odzivanje na različne strokovne 
potrebe v Evropski uniji.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4. Odločanje o reformah zdravstvenih 
sistemov: vzpostavitev mehanizma za 
združevanje strokovnega znanja na ravni 
Unije, za preudarno svetovanje na podlagi 
dokazov glede učinkovitih in uspešnih 
naložb v javno zdravje in zdravstvene 
sisteme. Olajšanje sprejemanja rezultatov 
iz raziskovalnih projektov, ki jih podpira 
sedmi okvirni program, in dolgoročno 
spodbujanje dejavnosti, ki bodo izvedene v 
okviru prihodnjih programov za raziskave 

1.4. Odločanje o reformah zdravstvenih 
sistemov: vzpostavitev mehanizma za 
združevanje strokovnega znanja na ravni 
Unije, za preudarno svetovanje na podlagi 
dokazov glede učinkovitih in uspešnih 
naložb v javno zdravje in zdravstvene 
sisteme, ob vzporednem spodbujanju 
konkurenčnosti akterjev. Olajšanje 
sprejemanja rezultatov iz raziskovalnih 
projektov, ki jih podpira sedmi okvirni 
program, in dolgoročno spodbujanje 
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in inovacije 2014–2020 (Obzorje 2020). dejavnosti, ki bodo izvedene v okviru 
prihodnjih programov za raziskave in 
inovacije 2014–2020 (Obzorje 2020).

Or. fr

Obrazložitev

Reforme zdravstvenih sistemov bi se morale izvajati z upoštevanjem srednje- in dolgoročne 
perspektive družbenih in gospodarskih akterjev.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.5. Podpora evropskemu partnerstvu za 
inovacije za dejavno in zdravo staranje pri 
njegovih treh temah: inovacije na področju 
ozaveščanja, preprečevanja in zgodnjega 
odkrivanja, inovacije na področju 
zdravljenja in oskrbe ter inovacije na 
področju dejavnega staranja in 
samostojnega življenja.

1.5. Podpora evropskemu partnerstvu za 
inovacije za dejavno in zdravo staranje pri 
njegovih treh temah: inovacije na področju 
ozaveščanja, preprečevanja in zgodnjega 
odkrivanja, inovacije na področju 
zdravljenja in oskrbe, zlasti vezane na 
nevrodegenerativne bolezni, ter inovacije 
na področju dejavnega staranja in 
samostojnega življenja

Or. fr

Obrazložitev

To partnerstvo mora tudi spodbuditi inovativne rešitve pri zdravljenju in oskrbi 
nevrodegenerativnih bolezni.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 2 – točka 2.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.4. Varnost: izboljšanje preudarne rabe 
protimikrobnih sredstev v zdravilih in 
zmanjšanje uporabe praks, ki povečujejo 
protimikrobno odpornost; zmanjšanje 
bremena odpornih okužb in okužb, 

2.4. Varnost: izboljšanje preudarne rabe 
protimikrobnih sredstev v zdravilih in 
zmanjšanje uporabe praks, ki povečujejo 
protimikrobno odpornost, zlasti v 
bolnišničnem okolju; zmanjšanje bremena 
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povezanih z zdravstveno oskrbo, ter 
zagotovitev razpoložljivosti učinkovitih 
protimikrobnih sredstev.

odpornih okužb in okužb, povezanih z 
zdravstveno oskrbo, ter zagotovitev 
razpoložljivosti učinkovitih protimikrobnih 
sredstev, zlasti z natančnim preučevanjem 
njihovega doziranja, trajanja zdravljenja 
in njihovega delovanja v povezavi z 
drugimi zdravili.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je opozoriti na bolnišnično okolje, kjer bi se lahko širjenju okužb izognili s ciljno 
zastavljenimi zdravstvenimi ukrepi. Učinek bi bil dvojen: omejili bi število okužb, pa tudi 
porabo antibiotikov in razvoj njihove odpornosti. 

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 2 – točka 2.6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.6. Spodbujanje sistema znanja o zdravju, 
da se prispeva k odločanju na podlagi 
dokazov, vključno z zbiranjem in 
analiziranjem podatkov o zdravju ter 
širokim razširjanjem rezultatov programa.

Spodbujanje sistema znanja o zdravju, da 
se prispeva k odločanju na podlagi 
dokazov, vključno z zbiranjem in 
analiziranjem podatkov o zdravju ter 
širokim razširjanjem rezultatov programa, 
in podpora prizadevanjem za redno 
posodabljanje teh podatkov ter za njihovo 
primerljivost med državami članicami.

Or. fr

Obrazložitev

Med državami članicami Evropske unije ni dovolj primerljivih podatkov, kar precej otežuje 
izvajanje družbeno in gospodarsko učinkovitih in vzdržnih politik s področja zdravja.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 2 – točka 2.6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2.6 a. Podpora razvoju evropske 
industrijske politike, ki bi spodbujala 
konkurenčnost zdravstvene industrije za 
večjo inovativnost in boljši dostop do 
varnejših in učinkovitejših zdravil za vse 
bolnike.

Or. fr

Obrazložitev

Evropska unija bi morala v partnerstvu z drugimi akterji vzpostaviti resnično industrijsko 
politiko, da bi tako podpirala in razvijala raziskave in inovacije v zdravstvenem sektorju.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 3 – točka 3.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.1. Stroškovno učinkoviti ukrepi 
promocije in preprečevanja: to bo 
vključevalo ukrepe za vzpostavitev 
vseevropskih mrež in partnerstev, ki bodo 
v komunikacijske ukrepe in ukrepe 
ozaveščanja o ključnih zdravstvenih 
vprašanjih, kot so preprečevanje kajenja, 
čezmerno uživanje alkohola, odpravljanje 
debelosti, vključevali različne akterje, pri 
čemer bo poudarek na čezmejni razsežnosti 
in državah članicah, v katerih ukrepov v 
zvezi s temi vprašanjih ni ali jih je malo.

3.1. Stroškovno učinkoviti ukrepi 
promocije in preprečevanja: to bo 
vključevalo ukrepe za vzpostavitev 
vseevropskih mrež in partnerstev, ki bodo 
v komunikacijske ukrepe in ukrepe 
ozaveščanja o ključnih zdravstvenih 
vprašanjih, kot so preprečevanje kajenja, 
čezmerno uživanje alkohola, slabe 
prehranjevalne navade in premalo 
gibanja v okviru odpravljanja debelosti, 
vključevali različne akterje, pri čemer bo 
poudarek na čezmejni razsežnosti in 
državah članicah, v katerih ukrepov v zvezi 
s temi vprašanjih ni ali jih je malo.

Or. fr
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Obrazložitev

Za ustrezno in učinkovito preprečevanje kroničih bolezni je treba upoštevati vse dejavnike 
tveganja.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 3 – točka 3.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2. Kronične bolezni: podpora evropskega 
sodelovanja in mrežnega povezovanja pri 
preprečevanju in izboljševanju odzivanja 
na kronične bolezni, vključno z rakom, z 
izmenjavo znanja, dobre prakse in 
razvijanjem skupnih dejavnosti 
preprečevanja. Rak: spremljanje že 
opravljenega dela; vzpostavitev evropskega 
informacijskega sistema o raku s 
primerljivimi podatki; podpora presejalnim 
pregledom za odkrivanje raka, vključno z 
mehanizmi za prostovoljno akreditacijo; 
podpora oblikovanju evropskih smernic za 
preprečevanje na področjih s pomembnimi 
neenakostmi.

3.2. Kronične bolezni: podpora evropskega 
sodelovanja in mrežnega povezovanja pri 
preprečevanju in izboljševanju odzivanja 
na kronične bolezni, z izmenjavo znanja, 
dobre prakse in razvijanjem skupnih 
dejavnosti preprečevanja. spremljanje že 
opravljenega dela; vzpostavitev evropskega 
informacijskega sistema o kroničnih 
boleznih s primerljivimi podatki; podpora 
presejalnim pregledom za odkrivanje 
kroničnih bolezni, vključno z mehanizmi 
za prostovoljno akreditacijo; podpora 
oblikovanju evropskih smernic za 
preprečevanje na področjih s pomembnimi 
neenakostmi.

Or. fr

Obrazložitev

Ukrepi za evropsko sodelovanje pri preprečevanju bolezni morajo pokrivati vse kronične 
bolezni, ne le rak.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 3 – točka 3.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.4 Spodbujanje sistema znanja o zdravju, 
da se prispeva k odločanju na podlagi 
dokazov, vključno z zbiranjem in 
analiziranjem podatkov o zdravju ter 

3.4. Spodbujanje sistema znanja o zdravju, 
da se prispeva k odločanju na podlagi 
dokazov, vključno z zbiranjem in 
analiziranjem podatkov o zdravju ter 
širokim razširjanjem rezultatov programa, 
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širokim razširjanjem rezultatov programa. in podpora prizadevanjem za redno 
posodabljanje teh podatkov ter za njihovo 
primerljivost med državami članicami. 

Or. fr

Obrazložitev

Med državami članicami Evropske unije ni dovolj primerljivih podatkov, kar precej otežuje 
izvajanje družbeno in gospodarsko učinkovitih in vzdržnih politik s področja zdravja.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 4 – točka 4.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.3. Podpora povečanju zmogljivosti na 
področju nevarnosti za zdravje v državah 
članicah: razvoj načrtovanja pripravljenosti 
in odzivov, usklajevanje odzivov v javnem 
zdravju, skupni pristopi k cepljenju; 
oblikovanje smernic o zaščitnih ukrepih v 
izrednih razmerah, smernic o obveščanju in 
navodil za dobro prakso; vzpostavitev 
novega mehanizma za skupno naročanje 
zdravstvenih protiukrepov; razvoj skupnih 
komunikacijskih strategij.

4.3. Podpora povečanju zmogljivosti na 
področju nevarnosti za zdravje v državah 
članicah: razvoj načrtovanja pripravljenosti 
in odzivov, usklajevanje odzivov v javnem 
zdravju, skupni pristopi k cepljenju, 
vključno z načrtovanjem optimalne 
precepljenosti za učinkovito preprečevanje 
ponovnega izbruha nalezljivih bolezni;
oblikovanje smernic o zaščitnih ukrepih v 
izrednih razmerah, smernic o obveščanju in 
navodil za dobro prakso; vzpostavitev 
novega mehanizma za skupno naročanje 
zdravstvenih protiukrepov; razvoj skupnih 
komunikacijskih strategij.

Or. fr

Obrazložitev

Evropska unija bi morala biti aktivnejša in preko skupnih strategij delovati na področju 
cepljenja, da bi zagotovili optimalno precepljenost. 
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OBRAZLOŽITEV

Programu Zdravje za rast je v obdobju 2014–2020 namenjenih skupaj 446 milijonov evrov 
proračunskih sredstev, to je skoraj 60 milijonov evrov letno. Cilj programa je osredotočiti se 
na glavna področja, kjer lahko Evropska unija s svojim delovanjem v zdravstvenem sektorju 
prinese dodano vrednost. Program je del strategije Evropa 2020, spodbudil pa naj bi inovacije 
na področju zdravstvenega varstva, zagotovil njegovo vzdržnost in izboljšal zdravje evropskih 
državljanov. 

Omenjena finančna sredstva so dopolnilo nekaterim ukrepom s področja zdravja, ki se 
izvajajo prek strukturnih skladov in okvirnega programa za raziskave in razvoj 2014–2020. V 
primerjavi s prejšnjim obdobjem (2007–2013) je programu namenjeno 5,7 % več sredstev. 

Potencialni kandidati za koriščenje teh sredstev bodo nacionalni javni in zasebni organi in 
mednarodne organizacije, nevladne organizacije pa bodo sredstva dobivale prek 
sofinanciranja. Postopki za dostop do teh proračunskih sredstev bi morali bili kar se da 
preprosti, da jih bodo države članice in zdravstveni delavci lahko dobro izkoristili. 

Povsem jasno je, da zdravja ne moremo omejiti zgolj na logiko rasti, zato je lahko naslov 
programa, Zdravje za rast, zavajajoč. Opozorimo pa naj vseeno, da je bila izbira takšnega 
naslova namerna: v časih evropske gospodarske krize je treba pokazati, da zdravje in 
zdravstvo nista le sinonima za primanjkljaj. Splošne omejitve javnih financ zahtevajo reformo 
zdravstvenih sistemov, da bi s tem lahko obvladali stroške, a hkrati spodbudili njihovo 
optimalno rentabilnost in inovativnost. Reforma je bistvena, ker se bodo lahko z njo 
zdravstveni sistemi odzvali na vse večje povpraševanje po oskrbi kot posledici demografskega 
staranja, hkrati pa bodo prihodnjim generacijam še naprej zagotavljali kakovostno oskrbo. Da 
ne bi prihajalo do nesporazumov, bi bilo naslov primernje spremeniti v „Zdravje in rast“.

Zdravstva ne moremo omejiti zgolj na vrednost, ki jo prinaša napredek pri zdravljenju. 
Predstavljati mora enega od vzvodov rasti, v času krize se morajo v njem odpirati nova 
delovna mesta in nastopiti mora kot resničen nosilec evropskega gospodarstva. V kontekstu, 
ki ga zaznamuje dezindustrializacija, je zdravstvena industrija redek primer visoko razvite 
industrijske panoge, ki je po evropskem ozemlju zelo razširjena in vključuje faze od raziskav 
do distribucije. Zaradi tega jo je treba priznati kot tehnološko napredno industrijo. Ne smemo 
pozabiti, da je za izdelavo zdravila proti rakavim obolenjem potrebne prav toliko tehnologije 
kot za izdelavo Airbusa. Od odkritja aktivne snovi do industrijske proizvodnje zdravila je 
zahteva pot, na kateri je treba razrešiti številne tehnične in tehnološke izzive. 
Če želimo bitko za inovacije obrniti v svojo korist, potem moramo še pomnožiti sile, ki so 
nam na voljo, in k delu pritegniti akterje javnega in zasebnega sektorja, pa tudi raziskovalce iz 
različnih disciplin. 

Program zato prinaša natančneje zastavljene cilje: na ta način bomo preprečili podvajanje in 
kar najbolje uporabili manjše finančne vire. A paziti moramo, da ne bi pripravili nekakšnega 
kataloga ukrepov, saj bi to pripeljalo do razdrobitve razpoložljivih finančnih sredstev. Namen 
programa ni v izčrpnem seznamu našteti vse bolezni. Bolj se bo treba osredotočiti na manjše 
število prednostno zastavljenih ciljev. 
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Porazdelitev sredstev med štiri cilje programa (spodbujanje inovacij, boljši dostop do 
kakovostnejše in varnejše zdravstvene nege, spodbujeno preprečevanje bolezni in zaščita 
državljanov pred čezmejnimi nevarnostmi za zdravje) mora ostati prožna. Če bi ciljem že 
vnaprej namenili točno določeno vsoto proračunskih sredstev, bi to lahko negativno vplivalo 
na njihovo koristno izvedbo. 

Lahko se tudi izkaže, da bo treba zneske po tem zakonodajnem postopku prilagoditi glede na 
finančna sredstva, ki bodo za program Zdravje in rast dodeljena v okviru pogajanj, ki trenutno 
potekajo o večletnem finančnem okviru.

Izpolnjevanje zastavljenih ciljev programa bo treba meriti po rezultatih, ki jih bodo beležili 
zdravstvenih sistemi držav članic, za to pa bodo potrebni primerni kazalniki (strošek v % 
BDP, rezultati pri pričakovani življenjski dobi prebivalstva in število let zdravega življenja...).

Pri cilju, ki se nanaša na preprečevanje bolezni, je treba za večjo učinkovitost strategij 
natančneje opredeliti dejavnike tveganja. Preprečevanje kroničnih bolezni bo uspešno, če 
bomo upoštevali glavne dejavnike tveganja, vključno s slabimi prehranjevalnimi navadami in 
premalo gibanja. Kot primer lahko navedemo, da prevelika teža in debelost, ki jo vse 
pogosteje ugotavljamo med majhnimi otroki, nesporno pomeni, da se bomo kasneje, ko bodo 
ti otroci odrasli, srečevali s številnimi primeri srčnih bolezni. 

Brez posebnega poudarka na določeni bolezni velja vseeno dosledneje upoštevati posledice 
staranja našega prebivalstva. Daljšanje pričakovane življenjske dobe pomeni zelo veliko 
povečanje deleža starostnikov, ki naj bi leta 2030 znašal 40 %.

Ta proces sproža določeno število vprašanj in izzivov, tako za gospodarstvo kot za družbo. Če 
kar najdlje ohranjamo zdravje posameznikov in njihovo zmožnost, da ostajajo fizično in 
družbeno aktivni, lahko optimalno vplivamo na njihov pozitiven učinek na produktivnost in 
konkurečnost.

Če bodo naši starostniki bolj zdravi, jim ne bodo prihranjene le neprijetnosti, ki jih prinaša 
starost, ampak bodo manjši tudi socialni in zdravstveni izdatki, ki jih krije družba.

Glede na to bi bilo dobro, da bi se program v večji meri posvetil nevrodegenerativnim 
boleznim, kakršna so Alzheimerjeva bolezen in druge oblike demence. Gre za kronične 
bolezni s posebnimi značilnostmi: prizadanejo predvsem starejše, prizadete osebe pa zaradi te 
bolezni postanejo postopno povsem odvisne in potrebujejo stalno pomoč. Število bolnikov s 
temi boleznimi je zelo veliko (v Evropi ima takšno ali drugačno obliko demence več kot 7 
milijonov oseb). Zdravstvene, gospodarske in družbene posledice teh bolezni so velike.

Zaradi tega je treba staranje prebivalstva in starostne bolezni bolje vključiti v program. 
Problematika je obsežna in se ne navezuje zgolj na en sam cilj: spada hkrati v cilj 1 
(prispevati k inovativnim in vzdržnim zdravstvenim sistemom), v cilj 2 (izboljšati dostop do 
boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva za državljane EU) in cilj 3 (preprečevanje 
bolezni in promocija zdravja). 

Na posledice staranja našega prebivalstva se moramo pripraviti vnaprej, da bomo imeli 
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potrebna sredstva za izobraževanje in usposabljanje delavcev v tem sektorju. Evropska unija 
bo morala nujno spodbujati odpiranje novih delovnih mest, saj se drugače ne bo uspela 
odzvati na nove družbene potrebe, kot so pomoč na domu ali prilagojene strukture za odvisne 
osebe ne glede na njihovo starost, vse to pa bo morala redno ocenjevati, da se bo lahko 
prilagajala resničnim potrebam bolnikov in vseh, ki jim pomagajo. 

Zadnji, četrti cilj programa govori o zaščiti državljanov pred čezmejnimi nevarnostmi za 
zdravje. Za preprečevanje teh nevarnosti, zlasti hudih oblik ogrožanja zdravja, je še posebno 
učinkovito sredstvo cepljenje prebivalstva. 

S cepljenjem se je zdravstveno stanje evropskega prebivalstva bistveno izboljšalo, a doseženi 
napredek na tem področju je pred izzivom, ki ga povzroča velika mobilnost prebivalcev, pa 
tudi skupine oseb, ki niso cepljene, bodisi zaradi omejenega dostopa do zdravstvene oskrbe ali 
ker se vse številnejši ne želijo več cepiti. Danes se Evropska unija spopada z rednimi izbruhi 
ošpic ali vse številnejšimi primeri tuberkuloze. 

Evropska unija bi morala biti aktivnejša in preko skupnih strategij delovati na področju 
cepljenja, da bi zagotovili optimalno precepljenost. Število smrtnih primerov zaradi teh 
bolezni nam bo uspelo zmanjšati, če si bomo stalno prizadevali za sodelovanje in inovacije, 
skupno načrtovali in izvajali učinkovite preventive ukrepe.


