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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett 
program för hälsa och tillväxt, det tredje fleråriga programmet för EU-åtgärder på 
hälsoområdet för perioden 2014–2020
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0709),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 168.5 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt 
förslag för parlamentet (C7-0399/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
23 februari 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
(A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet understryker att det kan bli nödvändigt att anpassa beloppen i detta 
lagstiftningsförfarande till anslagen som tilldelats programmet ”Hälsa för tillväxt” inom 
ramen för de pågående förhandlingarna om den fleråriga budgetramen.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 …..
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

(Berör inte den svenska versionen.)

om inrättande av ett program för hälsa och 
tillväxt, det tredje fleråriga programmet för 
EU-åtgärder på hälsoområdet för perioden 
2014–2020

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Fortsatta ansträngningar krävs för att 
uppfylla kraven i artikel 168 i fördraget.
Att främja god hälsa på EU-nivå är en 
integrerad del av Europa 2020: En strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla. Om 
människor kan förbli friska och aktiva 
längre kommer det att ha positiva 
övergripande hälsoeffekter och en positiv 
inverkan på produktiviteten och 
konkurrenskraften, samtidigt som trycket 
minskar på de nationella budgetarna.
Innovation inom hälsoområdet bidrar till 
att lösa frågan om långsiktig hållbarhet 
inom sektorn i samband med 
befolkningsförändringarna, och åtgärder 
för att minska den bristande jämlikheten på 
hälsoområdet är viktiga för att uppnå 
tillväxt för alla. Det är mot denna bakgrund 
lämpligt att inrätta ett program för hälsa för 

(2) Fortsatta ansträngningar krävs för att 
uppfylla kraven i artikel 168 i fördraget.
Att främja god hälsa på EU-nivå är en 
integrerad del av Europa 2020: En strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla. Om 
människor kan förbli friska och aktiva 
längre kommer det att ha positiva 
övergripande hälsoeffekter och en positiv 
inverkan på produktiviteten och 
konkurrenskraften, samtidigt som trycket 
minskar på de nationella budgetarna. Stöd 
och erkännande av innovation inom 
hälsoområdet bidrar till att lösa frågan om 
långsiktig hållbarhet inom sektorn i 
samband med befolkningsförändringarna, 
och åtgärder för att minska den bristande 
jämlikheten på hälsoområdet är viktiga för 
att uppnå tillväxt för alla. Det är mot denna 
bakgrund lämpligt att inrätta ett program 
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tillväxt, det tredje programmet för EU-
åtgärder på hälsoområdet (2014–2020)
(nedan kallat programmet).

för hälsa för tillväxt, det tredje programmet 
för EU-åtgärder på hälsoområdet
(2014-2020) (nedan kallat programmet).

Or. fr

Motivering

Innovation måste uppmuntras genom lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Innovation inom hälsoområdet i form 
av produkter och tjänster, organisation och 
tillhandahållande av vård har potential att 
förbättra vårdkvaliteten för patienterna och 
uppfylla behov som inte tillgodosetts, 
samtidigt som vården blir mer 
kostnadseffektiv och hållbar. Därför bör 
programmet stimulera utnyttjandet av 
innovation i hälso- och sjukvården.

(7) Innovation inom hälsoområdet i form 
av produkter och tjänster, organisation och 
tillhandahållande av vård har potential att 
förbättra vårdkvaliteten för patienterna och 
uppfylla behov som inte tillgodosetts, 
samtidigt som vården blir mer 
kostnadseffektiv och hållbar. Därför bör 
programmet stimulera utnyttjandet av 
innovation i hälso- och sjukvården och 
främja inrättandet av en industripolitik 
som syftar till att utveckla hälso- och 
sjukvårdsindustrin i unionen.

Or. fr

Motivering

Europeiska unionen bör i partnerskap med samtliga aktörer införa en verklig industripolitik 
för att stödja och utveckla forskning och innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I ett samhälle med en åldrande 
befolkning kan välriktade investeringar för 
att främja hälsa och förebygga sjukdomar 

(10) I ett samhälle med en åldrande 
befolkning kan välriktade investeringar för 
att främja hälsa och förebygga sjukdomar 
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öka antalet ”friska levnadsår” och på så sätt 
göra det möjligt för äldre att fortsätta 
arbeta upp i högre ålder. Kroniska 
sjukdomar ligger bakom över 80 % av de 
förtida dödsfallen i EU. Genom att 
identifiera, sprida och främja utnyttjande 
av väl beprövad bästa praxis för 
kostnadseffektiva förebyggande åtgärder 
med fokus på de främsta riskfaktorerna, 
dvs. rökning, alkoholmissbruk, fetma samt 
hiv/aids, kommer programmet att bidra till 
att förebygga sjukdom och främja god 
hälsa, med beaktande av bakomliggande 
sociala faktorer och miljöfaktorer.

öka antalet ”friska levnadsår” och på så sätt 
göra det möjligt för äldre att fortsätta 
arbeta upp i högre ålder. Kroniska 
sjukdomar ligger bakom över 80 % av de 
förtida dödsfallen i EU. Genom att 
identifiera, sprida och främja utnyttjande 
av väl beprövad bästa praxis för 
kostnadseffektiva förebyggande åtgärder 
med fokus på de främsta riskfaktorerna, 
dvs. rökning, alkoholmissbruk,
stillasittande livsstil, dålig kosthållning 
och fetma, kommer programmet att bidra 
till att förebygga sjukdomar, särskilt 
sådana som orsakar försämringar och 
även förlust av kognitiva och fysiska 
funktioner, och främja god hälsa, med 
beaktande av bakomliggande sociala 
faktorer och miljöfaktorer.

Or. fr

Motivering

Alla riskfaktorer måste beaktas för att vi ändamålsenligt och effektivt ska kunna förebygga 
kroniska sjukdomar.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Programmet bör genomföras med full 
hänsyn till öppenhetsprincipen och med en 
rimlig balans mellan de olika målen. 
Lämpliga åtgärder inom ramen för 
programmets särskilda mål och med ett 
påtagligt EU-mervärde bör väljas ut för 
och finansieras genom programmet. De 
årliga arbetsprogrammen ska bl.a. 
innehålla de huvudsakliga urvalskriterier 
som gäller för potentiella stödmottagare, i 
enlighet med budgetförordningen, så att det 
garanteras att stödmottagarna har den 
finansiella och praktiska kapacitet som 
behövs för att genomföra verksamhet som 

(23) Programmet bör genomföras med full 
hänsyn till öppenhetsprincipen. Hur 
budgeten ska fördelas mellan olika mål 
bör stå i proportion till den nytta som vi 
kan förvänta oss med avseende på 
unionsmedborgarnas förbättrade hälsa.
Det bör därför inte införas någon 
prioriteringsordning för programmets 
olika mål. Lämpliga åtgärder inom ramen 
för programmets särskilda mål och med ett 
påtagligt EU-mervärde bör väljas ut för 
och finansieras genom programmet. De 
årliga arbetsprogrammen ska bl.a. 
innehålla de huvudsakliga urvalskriterier 
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finansieras genom programmet och, vid 
behov, den bevisning som krävs för att 
styrka sitt oberoende.

som gäller för potentiella stödmottagare, i 
enlighet med budgetförordningen, så att det 
garanteras att stödmottagarna har den 
finansiella och praktiska kapacitet som 
behövs för att genomföra verksamhet som 
finansieras genom programmet och, vid 
behov, den bevisning som krävs för att 
styrka sitt oberoende.

Or. fr

Motivering

Att klassificera målen genom att ge vart och ett en egen förutbestämd budgetram kan leda till 
en begränsning av vissa projekts resultat.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De allmänna målen för programmet Hälsa 
för tillväxt ska vara att samarbeta med 
medlemsstaterna för att stimulera 
innovation inom hälso- och sjukvården och
göra hälso- och sjukvårdssystemen 
hållbarare, förbättra EU-befolkningens 
hälsa och skydda dem från 
gränsöverskridande hot mot hälsan.

De allmänna målen för programmet Hälsa 
för tillväxt ska vara att samarbeta med 
medlemsstaterna för att stimulera 
innovation inom hälso- och sjukvården, 
göra hälso- och sjukvårdssystemen 
hållbarare, ta itu med hälsorelaterade, 
sociala och ekonomiska utmaningar 
orsakade av den åldrande befolkningen 
och ökningen av kroniska sjukdomar,
förbättra EU-befolkningens hälsa och 
skydda dem från gränsöverskridande hot 
mot hälsan.

Or. fr

Motivering

Förändringen i den demografiska strukturen innebär ett visst antal utmaningar, både för 
ekonomin och för samhället.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta mål kommer att mätas bl.a. genom 
att man kontrollerar ökningen av antalet 
medlemsstater som använder de verktyg, 
mekanismer och råd som utformas.

Detta mål kommer att mätas bl.a. utifrån 
resultaten som registrerats i 
medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem.

Or. fr

Motivering

Programmets mål bör bedömas utifrån relevanta parametrar, såsom förväntad 
medellivslängd i de olika medlemsstaterna.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kartlägga, sprida och främja införandet 
av väl beprövad bästa praxis för 
kostnadseffektiva förebyggande åtgärder 
genom åtgärder mot de främsta
riskfaktorerna, dvs. rökning, 
alkoholmissbruk och fetma samt hiv/aids, 
med fokus på den gränsöverskridande 
dimensionen, för att förebygga sjukdom
och främja god hälsa.

3.Kartlägga, sprida och främja införandet 
av väl beprövad bästa praxis för 
kostnadseffektiva förebyggande åtgärder 
genom åtgärder mot de främsta 
riskfaktorerna, dvs. rökning, 
alkoholmissbruk, dålig kosthållning, 
stillasittande livsstil och fetma, med fokus 
på den gränsöverskridande dimensionen, 
för att förebygga sjukdomar och främja 
god hälsa.

Or. fr

Motivering

Alla riskfaktorer måste beaktas för att vi ändamålsenligt och effektivt ska kunna förebygga 
kroniska sjukdomar.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta mål kommer att mätas bl.a. genom 
att man kontrollerar ökningen av antalet
medlemsstater som genomför åtgärder för 
att främja god hälsa och förebygga 
sjukdomar med hjälp av väl beprövad 
bästa praxis.

Detta mål kommer att mätas bl.a. genom 
att man kontrollerar ökningen av antalet
åtgärder och lagstiftningsinsatser som 
medlemsstaterna vidtagit för att främja 
god hälsa och förebygga kroniska
sjukdomar.

Or. fr

Motivering

Programmets mål bör bedömas utifrån relevanta parametrar i de olika medlemsstaterna.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De mål som avses i artikel 3 ska uppnås 
genom de åtgärder som anges nedan och 
enligt prioriteringarna i det arbetsprogram 
som avses i artikel 11 i denna förordning.

De mål som avses i artikel 3 ska uppnås 
genom de åtgärder som anges i bilaga I
och enligt prioriteringarna i det 
arbetsprogram som avses i artikel 11 i 
denna förordning.

1) Bidra till innovativa och hållbara 
hälso- och sjukvårdssystem:
1.1. Utveckla EU-samarbetet om 
utvärdering av medicinska metoder inom 
ramen för direktiv 2011/24/EU om 
tillämpningen av patienträttigheter vid 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 
1.2. Främja införandet av innovation 
inom hälso- och sjukvården genom att 
öka driftskompatibiliteten för e-
hälsotillämpningar.
1.3. Främja ökad hållbarhet när det gäller 
arbetskraften inom hälso- och 
sjukvårdsområdet i EU genom att bidra 
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till säkrare prognoser och bättre 
planering samt effektiva strategier för att 
rekrytera och behålla personal.
1.4. Tillhandahålla sakkunskap för att 
hjälpa medlemsstaterna att reformera 
sina hälso- och sjukvårdssystem.
1.5 Stödja det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande, ett pilotprojekt inom 
ramen för Europa 2020-
flaggskeppsinitiativet 
Innovationsunionen0 
1.6 Åtgärder som krävs för eller bidrar till 
uppnåendet av målen i såväl EU-
lagstiftningen om medicintekniska 
produkter som bestämmelser om e-hälsa 
och utvärdering av medicinska metoder i 
lagstiftning som rör gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård.
1.7 Stödja uppbyggnaden av ett 
kunskapssystem för hälso- och sjukvård 
som inbegriper vetenskapliga kommittéer 
och kan bidra till ett erfarenhetsbaserat 
beslutsfattande.
2) Öka tillgången till bättre och tryggare 
vård för medborgarna: 
2.1. Införa ackreditering för och stödja 
europeiska referensnätverk. 
2.2. Stödja åtgärder som gäller sällsynta 
sjukdomar, bl.a. skapandet av europeiska 
referensnätverk (i enlighet med 2.1), 
information och register som bygger på 
gemensamma ackrediteringskriterier.
2.3. Stärka samarbetet om patientsäkerhet 
och vårdkvalitet genom att såväl ge 
patienterna bättre tillgång till information 
som öka utbytet av bästa praxis och 
utarbetandet av riktlinjer samt genom att 
stödja åtgärder som rör kroniska 
sjukdomar och forskning om sådana 
sjukdomar, inklusive utarbetande av 
europeiska riktlinjer.
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2.4. Utveckla riktlinjer för att verka för en 
återhållsam användning av 
antimikrobiella medel inom 
humanmedicinen och minska 
användningen av metoder som är kända 
för att leda till ökad antimikrobiell 
resistens.
2.5. Åtgärder som krävs för eller bidrar 
till uppnåendet av målen i EU-
lagstiftningen om vävnader och celler, 
blod, organ, patienters rättigheter vid 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
samt läkemedel.
2.6. Stödja uppbyggnaden av ett 
kunskapssystem för hälso- och sjukvård 
som kan bidra till ett erfarenhetsbaserat 
beslutsfattande.
3) Främja god hälsa och förebygga 
sjukdomar:
3.1 Utbyta bästa praxis om viktiga 
hälsofrågor, t.ex. förebyggande av 
rökning, alkoholmissbruk och fetma.
3.2. Stödja insatser för att förebygga 
kroniska sjukdomar, inklusive cancer, 
genom kunskapsdelning och spridning av 
bästa praxis samt genom att utveckla 
gemensam verksamhet.
3.3. Åtgärder som krävs för eller bidrar 
till att uppnå målen i EU-lagstiftningen 
om tobaksvaror och reklam.
3.4. Stödja uppbyggnaden av ett 
kunskapssystem om hälso- och sjukvård 
som kan bidra till ett erfarenhetsbaserat 
beslutsfattande.
4) Skydda medborgarna från 
gränsöverskridande hälsohot:
4.1. Stärka beredskapen och responsen 
vid allvarliga gränsöverskridande 
hälsohot.
4.2. Förbättra riskbedömningskapaciteten 
genom att tillhandahålla extra kapacitet 
för vetenskaplig sakkunskap och 
kartläggningsinsatser.
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4.3. Stödja uppbyggnaden av kapacitet för 
att bekämpa hälsohot i medlemsstaterna, 
bl.a. genom att utveckla såväl 
beredskapen som planeringen och 
samordningen av respons samt utarbeta 
gemensamma vaccinationsstrategier, 
riktlinjer och modeller för gemensam 
upphandling av medicinska motåtgärder.
4.4. Åtgärder som krävs för eller bidrar 
till att uppnå målen i EU-lagstiftningen 
om smittsamma sjukdomar och andra 
hälsohot.
4.5. Stödja uppbyggnaden av ett 
kunskapssystem för hälso- och sjukvård 
som kan bidra till ett erfarenhetsbaserat 
beslutsfattande. 
En närmare beskrivning av vad dessa 
åtgärder kan omfatta finns i bilaga I. En 
vägledande förteckning över relevant 
lagstiftning finns i bilaga II till denna 
förordning.

En vägledande förteckning över relevant 
lagstiftning finns i bilaga II till denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

Det är onödigt att i artikel 4 upprepa förteckningen över tillåtliga åtgärder, eftersom de 
återges mer detaljerat i bilaga I.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) åtgärder med ett påtagligt EU-mervärde 
som samfinansieras av andra offentliga 
eller privata organ, i enlighet med 
artikel 8.1, bl.a. internationella 
organisationer som är verksamma på 
hälsoområdet, och för de senare i 
tillämpliga fall utan föregående 
ansökningsomgång, vilket ska vara 
vederbörligen motiverat i de årliga 

b) åtgärder med ett påtagligt EU-mervärde 
som samfinansieras av andra offentliga 
eller privata organ, i enlighet med 
artikel 8.1, bl.a. internationella 
organisationer som är verksamma på 
hälsoområdet, och för de senare i 
tillämpliga fall utan föregående 
ansökningsomgång, vilket ska vara 
vederbörligen motiverat i de årliga 
arbetsprogrammen, i överensstämmelse 
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arbetsprogrammen, med EU:s budgetförordning och dess 
genomförandebestämmelser,

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) de åtgärder som samfinansieras av 
internationella organisationer som bedriver 
verksamhet som rör hälsa, utan föregående 
projektansökningsomgångar med 
vederbörlig motivering.

g) de åtgärder som samfinansieras av 
internationella organisationer som bedriver 
verksamhet som rör hälsa, utan föregående 
projektansökningsomgångar med 
vederbörlig motivering, i 
överensstämmelse med 
EU:s budgetförordning och dess 
genomförandebestämmelser.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 1 – punkt 1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3. Personalresurser: utveckla metoder för 
effektiva prognoser och effektiv planering 
av personalresurser inom hälso- och 
sjukvårdssektorn i fråga om antal, 
kompetensbredd och färdigheter med 
övervakning (inom EU) av hälso- och 
sjukvårdspersonals rörlighet och migration, 
införa effektiva strategier för att rekrytera 
och behålla personal och utveckla deras 
kapacitet.

1.3. Personalresurser: utveckla metoder för 
effektiva prognoser och effektiv planering 
av personalresurser inom hälso- och 
sjukvårdssektorn i fråga om antal, 
kompetensbredd och huruvida 
utbildningen motsvarar 
kompetensbehoven, färdigheter med 
övervakning (inom EU) av hälso- och 
sjukvårdspersonals rörlighet och migration, 
införa effektiva strategier för att rekrytera 
och behålla personal och utveckla deras 
kapacitet, särskilt med hänsyn till 
problemen med omsorgsbehov och den 
åldrande befolkningen och genom att 



PE486.116v02-00 16/24 PR\899810SV.doc

SV

genomföra regelbundna bedömningar av 
dessa nya krav.

Or. fr

Motivering

Särskild uppmärksamhet bör ägnas utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal genom att 
utveckla en effektiv strategi för att den ska uppnå toppkvalitet och sörja för de olika behov 
som yrkesverksamma i EU har.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 1 – punkt 1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4. Beslutsfattande om reformer av hälso-
och sjukvårdssystemen: inrätta en 
mekanism för att samla expertis på EU-
nivå för att kunna erbjuda goda, 
erfarenhetsbaserade råd om effektiva och 
ändamålsenliga investeringar i folkhälsa 
och hälso- och sjukvårdssystemen.
Underlätta utnyttjandet av resultat från 
forskningsprojekt som stöds genom sjunde 
ramprogrammet och på längre sikt från 
verksamhet som kommer att genomföras 
inom de kommande forsknings- och 
innovationsprogrammen 2014-2020
(Horisont 2020).

1.4. Beslutsfattande om reformer av hälso-
och sjukvårdssystemen: inrätta en 
mekanism för att samla expertis på EU-
nivå för att kunna erbjuda goda, 
erfarenhetsbaserade råd om effektiva och 
ändamålsenliga investeringar i folkhälsa 
och hälso- och sjukvårdssystemen, 
samtidigt som aktörernas konkurrenskraft 
främjas. Underlätta utnyttjandet av resultat 
från forskningsprojekt som stöds genom 
sjunde ramprogrammet och på längre sikt 
från verksamhet som kommer att 
genomföras inom de kommande 
forsknings- och innovationsprogrammen 
2014–2020 (Horisont 2020).

Or. fr

Motivering

Reformerna av hälso- och sjukvårdssystemen bör integrera ett medellångt och långsiktigt 
perspektiv för de sociala och ekonomiska aktörerna.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 1 – punkt 1.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.5. Stödja specifika åtgärder inom de tre 
temana för det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande: innovation inom 
medvetenhet, förebyggande och tidig 
diagnos, innovation inom bot och vård och 
innovation för aktivt åldrande och ett 
självständigt liv.

1.5. Stödja specifika åtgärder inom de tre 
temana för det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande: innovation inom 
medvetenhet, förebyggande och tidig 
diagnos, innovation inom bot och vård, 
särskilt vad gäller behandlingen av 
neurodegenererande sjukdomar, och 
innovation för aktivt åldrande och ett 
självständigt liv.

Or. fr

Motivering

Detta partnerskap bör också främja innovativa lösningar för behandling av och vård för 
patienter med neurodegenererande sjukdomar.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 2 – punkt 2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4. Säkerhet: arbeta för en återhållsam 
användning av antimikrobiella medel i 
läkemedel och motverka praxis som ökar 
antimikrobiell resistens, minska bördan av 
resistenta infektioner och vårdrelaterade 
infektioner och säkra tillgången till 
effektiva antimikrobiella medel.

2.4. Säkerhet: arbeta för en återhållsam 
användning av antimikrobiella medel i 
läkemedel och motverka praxis som ökar 
antimikrobiell resistens, särskilt i 
sjukhusmiljö; minska bördan av resistenta 
infektioner och vårdrelaterade infektioner 
och säkra tillgången till effektiva 
antimikrobiella medel, särskilt genom att 
noga granska dosering, behandlingstid 
och läkemedelskombinationer.

Or. fr
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Motivering

Det är viktigt att betona sjukhusmiljön där infektionsspridningen kan undvikas genom riktade 
sanitära åtgärder. Detta skulle få den dubbla följden att antalet infektioner begränsas och 
konsumtionen av antibiotika minskar, och förhindra utvecklingen av resistans. 

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 2 – punkt 2.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6. Stödja uppbyggnaden av ett 
kunskapssystem om hälso- och sjukvård 
som kan bidra till erfarenhetsbaserat 
beslutsfattande, inklusive insamling och 
analys av hälsodata och omfattande 
spridning av programmets resultat.

2.6. Stödja uppbyggnaden av ett 
kunskapssystem om hälso- och sjukvård 
som kan bidra till erfarenhetsbaserat 
beslutsfattande, inklusive insamling och 
analys av hälsodata och omfattande 
spridning av programmets resultat, och 
stödja insatserna för att regelbundet 
uppdatera dessa data och förbättra deras 
jämförbarhet medlemsstaterna emellan.

Or. fr

Motivering

Bristen på jämförbara data i EU:s medlemsstater är ett viktigt hinder för en socialt och 
ekonomiskt effektiv och hållbar hälso- och sjukvårdspolitik.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 2 – punkt 2.6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.6a. Stödja utvecklingen av en europeisk 
industripolitik som främjar 
konkurrenskraften inom hälso- och 
sjukvårdsindustrin i syfte att stärka 
innovationen och öka tillgången till 
säkrare och effektivare läkemedel för 
patienter.

Or. fr
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Motivering

Europeiska unionen bör i partnerskap med samtliga aktörer införa en verklig industripolitik 
för att stödja och utveckla forskning och innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 3 – punkt 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Kostnadseffektiva åtgärder för 
främjande och förebyggande åtgärder:
detta kommer att innefatta åtgärder för att 
inrätta paneuropeiska nätverk och 
partnerskap som involverar ett stort antal 
aktörer i kommunikations- och 
informationsåtgärder i samband med 
väsentliga hälsofrågor som förebyggande 
av rökning, alkoholmissbruk och fetma, 
med fokus på den gränsöverskridande 
dimensionen och på medlemsstater som har 
få eller inga åtgärder inom dessa områden.

3.1. Kostnadseffektiva åtgärder för 
främjande och förebyggande åtgärder:
detta kommer att innefatta åtgärder för att 
inrätta paneuropeiska nätverk och 
partnerskap som involverar ett stort antal 
aktörer i kommunikations- och 
informationsåtgärder i samband med 
väsentliga hälsofrågor som förebyggande 
av rökning, alkoholmissbruk, men också 
dålig kosthållning och stillasittande 
livsstil inom ramen för kampen mot fetma,
med fokus på den gränsöverskridande 
dimensionen och på medlemsstater som har 
få eller inga åtgärder inom dessa områden.

Or. fr

Motivering

Alla riskfaktorer måste beaktas för att vi ändamålsenligt och effektivt ska kunna förebygga 
kroniska sjukdomar.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 3 – punkt 3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2. Kroniska sjukdomar: stöd till 
europeiskt samarbete och nätverk för att 
förebygga och förbättra responsen på 
kroniska sjukdomar, inklusive cancer, 
genom att dela kunskap, god praxis och 
utveckling av gemensamma förebyggande 

3.2.  Kroniska sjukdomar: stöd till 
europeiskt samarbete och nätverk för att 
förebygga och förbättra responsen på 
kroniska sjukdomar, inklusive cancer, 
genom att dela kunskap, god praxis och 
utveckling av gemensamma förebyggande 
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åtgärder. Cancer: uppföljande verksamhet 
som redan inletts, inrättande av ett 
europeiskt informationssystem om cancer
med jämförbara uppgifter, stöd till
cancerscreening, inklusive frivilliga 
ackrediteringsmekanismer, stöd till
utarbetande av europeiska riktlinjer för 
förebyggande och behandling där stora 
orättvisor finns.

åtgärder. Uppföljande verksamhet som 
redan inletts, inrättande av ett europeiskt 
informationssystem om kroniska 
sjukdomar med jämförbara uppgifter, stöd 
till screening av kroniska sjukdomar, 
inklusive frivilliga 
ackrediteringsmekanismer, stöd till 
utarbetande av europeiska riktlinjer för 
förebyggande och behandling där stora 
orättvisor finns.

Or. fr

Motivering

Alla kroniska sjukdomar, inte bara cancer, bör vara föremål för förebyggande europeiska 
samarbetsåtgärder.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 3 – punkt 3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4. Stödja uppbyggnaden av ett 
kunskapssystem för hälso- och sjukvård 
som kan bidra till erfarenhetsbaserat 
beslutsfattande, inklusive insamling och 
analys av hälsodata och omfattande 
spridning av programmets resultat.

3.4. Stödja uppbyggnaden av ett 
kunskapssystem för hälso- och sjukvård 
som kan bidra till erfarenhetsbaserat 
beslutsfattande, inklusive insamling och 
analys av hälsodata och omfattande 
spridning av programmets resultat, och 
stödja insatserna för att regelbundet 
uppdatera dessa data och förbättra deras 
jämförbarhet medlemsstaterna emellan.

Or. fr

Motivering

Bristen på jämförbara data i EU:s medlemsstater är ett viktigt hinder för en socialt och 
ekonomiskt effektiv och hållbar hälso- och sjukvårdspolitik.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga – punkt 4 – punkt 4.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3. Stödja uppbyggnaden av kapacitet för 
att hantera hälsohot i medlemsstaterna:
utveckla planering för beredskap och 
respons, samordna folkhälsoåtgärder, 
införa gemensamma vaccinationsstrategier,
utveckla riktlinjer för skyddsåtgärder i 
nödsituationer, om information och om god 
praxis, införa en ny mekanism för 
gemensam upphandling av medicinska 
motåtgärder, utveckla gemensamma 
kommunikationsstrategier.

4.3. Stödja uppbyggnaden av kapacitet för 
att hantera hälsohot i medlemsstaterna:
utveckla planering för beredskap och 
respons, samordna folkhälsoåtgärder,
införa gemensamma vaccinationsstrategier,
däribland inrättandet av en optimal 
vaccinationstäckning för att effektivt 
bekämpa spridningen av 
infektionssjukdomar, utveckla riktlinjer 
för skyddsåtgärder i nödsituationer, om 
information och om god praxis, införa en 
ny mekanism för gemensam upphandling 
av medicinska motåtgärder, utveckla 
gemensamma kommunikationsstrategier.

Or. fr

Motivering

Europeiska unionen bör vara mer pådrivande vad gäller genomförandet av gemensamma 
vaccineringsstrategier genom att få till stånd en optimal vaccinationstäckning.
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MOTIVERING

Programmet Hälsa för tillväxt har en budgetram på 446 miljoner euro för perioden 
2014-2020, dvs. mer än 60 miljoner euro per år. Målet är att inrikta sig på de huvudsakliga 
områden där Europeiska unionens verksamhet kan bidra med ett verkligt mervärde inom 
hälso- och sjukvårdssektorn. Det är en del av Europa 2020-strategin och syftar till att 
uppmuntra till innovation inom hälso- och sjukvården och till att säkerställa sektorns 
hållbarhet samtidigt som unionsmedborgarnas välfärd förbättras. 

Denna finansiering ska kompletteras av ett antal åtgärder inom hälso- och sjukvården genom 
strukturfonderna och ramprogrammet för forskning och innovation 2014–2020. Jämfört med 
föregående period (2007–2013) har detta program fått ett påslag med 5,7 procent. 

De potentiella kandidaterna för finansiering kommer att vara nationella myndigheter, statliga 
och privata organ, internationella organisationer och icke-statliga organisationer genom 
delfinansiering. Det är avgörande att förfarandena kring och tillgången till dessa budgetmedel 
är så enkla som möjligt så att medlemsstaterna och yrkesverksamma inom hälso- och 
sjukvården kan dra största möjliga nytta av dem. 

I övrigt är det uppenbart att hälso- och sjukvården inte bara kan reduceras till en tillväxtfaktor 
och programmets benämning ”Hälsa för tillväxt” kan leda till förvirring. Man får emellertid 
inte glömma att denna benämning, i dessa tider av kris för den europeiska ekonomin, syftar 
till att visa att hälso- och sjukvården inte bara är synonym med underskott. De allmänna 
påfrestningar som tynger de offentliga finanserna innebär att hälso- och sjukvårdssystemens 
måste reformeras för att på så sätt begränsa utgifterna samtidigt som man maximerar 
kostnadseffektiviteten i sektorn och innovationen. Dessa reformer är avgörande för att hälso-
och sjukvårdssystemen ska kunna svara mot de ökande vårdkraven från en åldrande 
befolkning, och för att de ska kunna fortsätta att erbjuda vård av hög kvalitet för framtida 
generationer. Benämningen ”Hälsa och tillväxt” torde vara lämpligare för att undvika alla 
missförstånd.

Hälso- och sjukvårdssektorn handlar faktiskt inte bara om värdet av terapeutiska framsteg. 
Den måste utgöra en hävstång för tillväxt, skapa arbetstillfällen i kristider och framstå som 
den europeiska ekonomins verkliga stöttepelare. I en samtid kännetecknad av 
avindustrialisering är hälso- och sjukvårdsindustrin ett sällsynt exempel på en spetsindustri, 
huvudsakligen belägen på europeisk mark, från forskning till distribution. Som sådan ska den 
också erkännas som en högteknologisk industri. Det kan ju nämnas att det finns lika mycket 
teknik i ett läkemedel för behandling av cancer som i en Airbus. Att gå från upptäckten av en 
aktiv substans till industriell tillverkning av ett läkemedel är en utmaning för 
ingenjörsvetenskapen och tekniken. 

För att vinna slaget om innovation måste vi mångdubbla de krafter som verkar för närvarande 
och arbeta tillsammans med offentliga och privata aktörer och med forskare inom olika 
ämnesområden. 

Med programmet vill man också, för att bättre kunna inrikta sig på målen, undvika 
dubbelarbete och på bästa sätt utnyttja de allt knappare finansiella resurserna. Det är faktiskt 
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av yttersta vikt att inte att lägga fram en hel uppsättning åtgärder eftersom detta skulle leda till 
att de disponibla medlen splittras. Programmets syfte är inte att ge en uttömmande förteckning 
över olika sjukdomar. Snarare bör inriktningen vara ett begränsat antal prioriterade åtgärder. 

Fördelningen av budgetmedlen mellan programmets fyra mål (stärka innovationen, förbättra 
tillgången till bättre och tryggare vård, främja förebyggande av sjukdomar samt skydda 
medborgarna mot gränsöverskridande hälsohot) bör inte huggas i sten. Att klassificera målen 
genom att ge vart och ett en egen förutbestämd budgetram kan leda till en begränsning av 
vissa projekts resultat. 

Det kan dessutom bli nödvändigt att anpassa beloppen i detta lagstiftningsförfarande till 
anslagen som tilldelats programmet ”Hälsa för tillväxt” inom ramen för de pågående 
förhandlingarna om den fleråriga budgetramen.

Programmets olika mål bör bedömas med hänsyn till de resultat som registrerats i hälso- och 
sjukvårdssystemen i medlemsstaterna med hjälp av relevanta parametrar (kostnaden i procent 
av BNP, invånarnas förväntade medellivslängd och antalet friska levnadsår etc.).

Vad gäller målet om förebyggande måste riskfaktorerna tydligare klarläggas för att göra 
strategierna effektivare. De viktigaste riskfaktorerna, däribland dålig kosthållning och 
stillasittande livsstil, måste beaktas för att på ett lämpligt och effektivt sätt förebygga kroniska 
sjukdomar. Exempelvis kommer den stora utbredningen av övervikt och fetma hos små barn 
utan tvivel att påverka förekomsten av hjärtsjukdomar i vuxen ålder. 

Utan att fokusera på en särskild sjukdom bör man ändå i högre utsträckning ta hänsyn till 
följderna av en allt äldre befolkning. En ökad livslängd medför en betydligt större andel äldre, 
en andel som troligtvis kommer att uppgå till 40 procent av befolkningen 2030.

Denna process innebär ett visst antal känsliga frågor och utmaningar, både för ekonomin och 
för samhället. Genom att bevara den enskildes hälsa så länge som möjligt, och möjligheten att 
förbli aktiv både fysiskt och psykiskt, kan vi optimera den enskildes positiva inverkan på 
produktiviteten och konkurrenskraften.

En bättre hälsa för de äldre gör inte bara att de slipper lidanden knutna till åldrandet, utan 
minskar även samhällets sociala utgifter och vårdkostnader.

I samband med detta är det önskvärt att det i programmet läggs större vikt på 
neudodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. De 
är kroniska sjukdomar med specifika kännetecken som huvudsakligen drabbar äldre personer 
och leder till att de som lider av dem blir totalt beroende av andra och kräver oavbruten 
assistans. Dessa sjukdomar berör därför ett stort antal personer (fler än 7 miljoner personer 
lider av en demenssjukdom i Europa). Detta leder till omfattande hälsomässiga, ekonomiska 
och sociala konsekvenser.

Programmet bör därför på ett bättre sätt integrera den åldrande befolkningen och de 
åldersrelaterade sjukdomarna. Det handlar om en övergripande problematik som samtidigt 
berör mål 1 (bidra till innovativa och hållbara hälso- och sjukvårdssystem ), mål 2 (förbättra 
EU-medborgarnas tillgång till bättre och tryggare vård) och mål 3 (förebygga sjukdom och 
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främja god hälsa). 

Åldrandets följder ska också föregripas genom att nödvändiga resurser för de 
yrkesverksammas utbildning och kompetens garanteras inom sektorn. Europeiska unionen bör 
främja inrättandet av nya arbetstillfällen för att tillmötesgå de nya samhällsutmaningarna, 
såsom vård i hemmet eller anpassade vårdformer för vårdbehövande personer, oavsett deras 
ålder, och genomföra regelbundna utvärderingar i syfte att anpassa dem till de verkliga 
behoven hos de sjuka och deras vårdgivare. 

Programmets fjärde och sista mål gäller skyddet av medborgarna mot gränsöverskridande 
hälsohot. För att bekämpa dessa risker är vaccination av befolkningen ett särskilt effektivt 
verktyg när det handlar om allvarliga hälsohot. 

Även om vaccinationer avsevärt har förbättrat européernas hälsosituationen står utvecklingen 
inför flera hot: den ökade rörligheten bland befolkningen, förekomsten av grupper som inte 
vaccinerats på grund av begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, samt medborgarnas 
vikande acceptans av vacciner. I dag står Europeiska unionen inför den senare tidens starkt 
ökande förekomsten av mässling, och även alltfler fall av tuberkulos. 

Europeiska unionen bör vara mer pådrivande vad gäller genomförandet av gemensamma 
vaccineringsstrategier genom att få till stånd en optimal vaccinationstäckning. Vi kan minska 
dödligheten i dessa sjukdomar genom fortsatta insatser inom samarbete och innovation, 
gemensam planering och genomförande av effektiva förebyggande åtgärder.


