
AM\895022BG.doc PE483.849v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2011/0339(COD)

9.3.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
8 - 35

Проектостановище
Maria Badia i Cutchet
(PE480.750v01-00)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на програма „Здраве за растеж“ — трета многогодишна 
програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 
г.

Предложение за регламент
(COM(2011)0709 – C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))



PE483.849v01-00 2/18 AM\895022BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\895022BG.doc 3/18 PE483.849v01-00

BG

Изменение 8
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие с член 168 от 
Договора при разработването и 
изпълнението на всички политики и 
дейности на Съюза следва да се 
осигурява високо равнище на закрила на 
човешкото здраве. Съюзът допълва и 
подкрепя националните здравни 
политики, насърчава сътрудничеството 
между държавите членки и 
координирането на техните програми, 
като се съобразява изцяло с 
отговорностите на националните органи 
за определянето на здравните политики 
и организирането и предоставянето на 
здравни услуги и медицински грижи.

(1) В съответствие с член 168 от 
Договора при разработването и 
изпълнението на всички политики и 
дейности на Съюза е необходимо да се 
осигурява високо равнище на закрила на 
човешкото здраве. Съюзът допълва и 
подкрепя националните здравни 
политики, насърчава сътрудничеството 
между държавите членки и 
координирането на техните програми, 
като се съобразява изцяло с 
отговорностите на националните органи 
за определянето на здравните политики 
и организирането и предоставянето на 
здравни услуги и медицински грижи.

Or. ro

Изменение 9
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) Програмата следва да постави на 
преден план дейности в сферите, в 
които има доказателства за добавена 
стойност за ЕС от гледна точка на 
следните критерии: обмен на най-добри 
практики между държавите членки; 
оказване на подкрепа на мрежи за обмен 
на знания или взаимно обучаване; 
справяне с трансграничните заплахи с 
цел намаляване на риска и ограничаване 
на последиците от тях; разрешаване на 

5) Програмата следва да постави на 
преден план дейности в сферите, в 
които има доказателства за добавена 
стойност за ЕС от гледна точка на 
следните критерии: обмен на най-добри 
практики между държавите членки; 
оказване на подкрепа на мрежи за обмен 
на знания или взаимно обучаване; 
справяне с трансграничните заплахи с 
цел намаляване на риска и ограничаване 
на последиците от тях; разрешаване на 
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определени въпроси във връзка с 
вътрешния пазар, по отношение на 
които ЕС разполага с необходимата 
легитимност, за да осигури 
висококачествени решения във всички 
държави членки; отключване на 
потенциала за иновации в здравния 
сектор; действия, които могат да 
доведат до създаването на система за 
бенчмаркинг, която да позволи 
информираното вземане на решения на 
европейско равнище; постигане на по-
големи икономии от мащаба, като се 
избегне пилеенето на ресурси заради 
дублиране на усилията и се оптимизира 
използването на финансовите средства.

определени въпроси във връзка с 
вътрешния пазар, по отношение на 
които ЕС разполага с необходимата 
легитимност, за да осигури 
висококачествени решения във всички 
държави членки; отключване на 
потенциала за иновации в здравния 
сектор; действия, които могат да 
доведат до създаването на система за 
бенчмаркинг, която да позволи 
информираното вземане на решения на 
европейско равнище; постигане на по-
големи икономии от мащаба, като се 
избегне пилеенето на ресурси заради 
дублиране на усилията и се оптимизира 
използването на финансовите средства;
включване на принципа „здравето във 
всички политики“ във всички 
останали области.

Or. lt

Изменение 10
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Предвидените в програмата 
действия следва да спомогнат за 
укрепването на европейските 
системи за обществено здраве, тъй 
като те са важен механизъм за 
поддържане на социалното 
благоденствие и за намаляване на 
неравенствата, които 
обезпокоително се увеличават поради 
настоящата икономическа 
несигурност.

Or. en
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Изменение 11
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За да се сведат до минимум 
последствията за общественото здраве 
от трансгранични заплахи за здравето, 
които могат да варират от масово 
замърсяване, причинено от инциденти и 
аварии с химически вещества, до 
пандемии, като например причинените 
неотдавна от E Coli, грипния щам H1N1 
или ТОРС (тежък остър респираторен 
синдром), програмата следва да 
подпомага създаването и поддържането 
на стабилни механизми и инструменти 
за откриване, оценка и управление на 
сериозни трансгранични заплахи за 
здравето. Предвид естеството на тези 
заплахи програмата следва да подкрепя 
координираните мерки в областта на 
общественото здравеопазване на 
равнището на ЕС за справяне с различни 
проблеми, на основата на подготвеност 
и планиране на ответни действия, 
обстойна и достоверна оценка на риска 
и стабилна рамка за управление на 
риска и на кризи. В този контекст е 
важно програмата да се възползва от 
взаимната допълняемост с работната 
програма на Европейския център за 
профилактика и контрол12 върху 
заболяванията в борбата със заразните 
болести и при дейностите, подкрепяни 
от програмите на ЕС в областта на 
научните изследвания и иновациите. 
Следва да бъдат положени специални 
усилия за осигуряване на съгласуваност 
и полезно взаимодействие между 
настоящата програма и работата в 
световен мащаб в сферата на здравето, 
извършвана в рамките на други 
програми и инструменти на Общността, 
посветени по специално на борбата с 

(11) За да се сведат до минимум 
последствията за общественото здраве 
от трансгранични заплахи за здравето, 
които могат да варират от масово 
замърсяване, причинено от инциденти и 
аварии с химически вещества, до 
пандемии, като например причинените 
неотдавна от E Coli, грипния щам H1N1 
или ТОРС (тежък остър респираторен 
синдром), или заболявания, 
произхождащи от развиващите се 
страни, които чрез движението на 
населението в световен мащаб се 
срещат все по-често в някои 
европейски държави, програмата 
следва да подпомага създаването и 
поддържането на стабилни механизми и 
инструменти за откриване, оценка и 
управление на сериозни трансгранични 
заплахи за здравето. Предвид естеството 
на тези заплахи програмата следва да 
подкрепя координираните мерки в 
областта на общественото 
здравеопазване на равнището на ЕС за 
справяне с различни проблеми, на 
основата на подготвеност и планиране 
на ответни действия, обстойна и 
достоверна оценка на риска и стабилна 
рамка за управление на риска и на 
кризи. В този контекст е важно 
програмата да се възползва от взаимната 
допълняемост с работната програма на 
Европейския център за профилактика и 
контрол12 върху заболяванията в 
борбата със заразните болести и при 
дейностите, подкрепяни от програмите 
на ЕС в областта на научните 
изследвания и иновациите. Следва да 
бъдат положени специални усилия за 
осигуряване на съгласуваност и полезно 



PE483.849v01-00 6/18 AM\895022BG.doc

BG

грипа, ХИВ/СПИН, туберкулозата и 
други трансгранични заплахи за 
здравето в трети страни. Действия по 
програмата могат също да покриват 
трансгранични заплахи за здравето, 
причинени от биологични, химични и 
екологични инциденти и аварии и 
изменението на климата. Както е 
посочено в съобщението на Комисията 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“, 
Комисията пое ангажимент да 
интегрира действия, свързани с 
преодоляване последиците от 
изменението на климата, във всички 
програми за разходи на Съюза и да 
задели най-малко 20 % от бюджета на 
Съюза за цели във връзка с климата. 
Изразходваните средства по цел 4 от 
програма „Здраве за растеж“ ще 
допринесат като цяло за постигането на 
поетия от Комисията ангажимент чрез 
мерки за справяне със заплахите за 
здравето, причинени от изменението на 
климата. Комисията ще предоставя 
информация за средствата, изразходени 
в рамките на програма „Здраве за 
растеж“ във връзка с изменението на 
климата.

взаимодействие между настоящата 
програма и работата в световен мащаб в 
сферата на здравето, извършвана в 
рамките на други програми и 
инструменти на Общността, посветени 
по специално на борбата с грипа, 
ХИВ/СПИН, туберкулозата и други 
трансгранични заплахи за здравето в 
трети страни. Действия по програмата 
могат също да покриват трансгранични 
заплахи за здравето, причинени от
биологични, химични и екологични 
инциденти и аварии и изменението на 
климата. Както е посочено в 
съобщението на Комисията „Бюджет за 
стратегията „Европа 2020“, Комисията 
пое ангажимент да интегрира действия, 
свързани с преодоляване последиците от 
изменението на климата, във всички 
програми за разходи на Съюза и да 
задели най-малко 20 % от бюджета на 
Съюза за цели във връзка с климата. 
Изразходваните средства по цел 4 от 
програма „Здраве за растеж“ ще 
допринесат като цяло за постигането на 
поетия от Комисията ангажимент чрез 
мерки за справяне със заплахите за 
здравето, причинени от изменението на 
климата. Комисията ще предоставя 
информация за средствата, изразходени 
в рамките на програма „Здраве за 
растеж“ във връзка с изменението на 
климата.

Or. en

Изменение 12
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Тази програма следва също да 
допринесе за създаване на 
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взаимодействие с областта на 
европейските изследвания чрез 
въвеждане и прилагане на важни 
новаторски научни открития в 
здравния сектор и като се гарантира, 
че ограничените национални 
европейски средства се използват 
ефективно. С цел научните 
изследвания да се превърнат в 
действителни иновации в здравните 
системи, следва да се обърне 
специално внимание на участници със 
специфични уязвимости, като 
например жени и деца, които обаче 
имат съществен принос за социалния 
и икономическия растеж и 
благосъстоянието.

Or. en

Изменение 13
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Програмата следва да бъде 
изпълняване при пълно зачитане на 
принципа за прозрачност и с разумен 
баланс между различните й цели. 
Следва да бъдат подбрани и 
финансирани по програмата подходящи 
действия, попадащи в обхвата на 
специфичните цели на програмата и 
носещи ясна добавена стойност за ЕС. В 
годишните работни програми следва по-
специално да бъдат посочени 
съществените критерии за подбор, 
приложими по отношение на 
потенциалните бенефициери в 
съответствие с Финансовия регламент, 
за да се гарантира, че те разполагат с 
финансов и оперативен капацитет да 
извършват дейности, финансирани по 

(23) Програмата следва да бъде 
изпълняване при пълно зачитане на 
принципа за прозрачност. Начинът, по 
който бюджетът се разпределя 
между целите, следва да бъде 
пропорционален на ползите, които 
можем да очакваме по отношение на 
включването на здравето на 
европейските граждани. Следва да 
бъдат подбрани и финансирани по 
програмата подходящи действия, 
попадащи в обхвата на специфичните 
цели на програмата и носещи ясна 
добавена стойност за ЕС. В годишните 
работни програми следва по-специално 
да бъдат посочени съществените 
критерии за подбор, приложими по 
отношение на потенциалните 
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програмата, като при необходимост те 
следва да предоставят изискуемите 
доказателства за своята независимост.

бенефициери в съответствие с 
Финансовия регламент, за да се 
гарантира, че те разполагат с финансов 
и оперативен капацитет да извършват 
дейности, финансирани по програмата, 
като при необходимост те следва да 
предоставят изискуемите доказателства 
за своята независимост.

Or. en

Изменение 14
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 2 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите цели на програмата „Здраве за 
растеж“ са да се работи с държавите 
членки за насърчаване на иновациите в 
здравеопазването и увеличаване на 
устойчивостта на здравните системи, за 
да се подобри здравето на гражданите 
на ЕС и те да бъдат защитени от 
трансгранични заплахи за здравето.

Общите цели на програмата „Здраве за 
растеж“ са да се работи с държавите 
членки за насърчаване на иновациите в 
здравеопазването и увеличаване на 
устойчивостта на здравните системи, за 
да се подобри здравето на гражданите 
на ЕС, да се намалят неравенствата в 
областта на здравето и да се защити 
обществеността от трансрегионални 
и трансгранични заплахи за здравето.

Or. ro

Изменение 15
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Разработване на общи инструменти и 
механизми на равнището на ЕС за 
справяне с недостига на човешки и 
финансови ресурси, както и за да се 

(1) Разработване на общи инструменти и 
механизми на равнището на ЕС за 
справяне с недостига на човешки и 
финансови ресурси, както и за да се 
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улесни внедряването на иновациите в 
здравеопазването с цел да се допринесе 
за постигането на новаторски и 
устойчиви здравни системи.

улесни внедряването на иновациите в 
здравеопазването с цел да се допринесе 
за постигането на новаторски и 
устойчиви здравни системи и да се 
намалят неравенствата в рамките на 
европейските услуги в областта на 
здравеопазването.

Or. en

Изменение 16
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Подобряване на достъпа, 
включително извън националните 
граници, до медицински експертни 
познания и информация за специфични 
заболявания и разработване на 
съвместни решения и насоки, целящи 
повишаване на качеството на 
здравеопазването и безопасността на 
пациентите, за да се подобри достъпът 
на гражданите на ЕС до по-качествено и 
по-сигурно здравно обслужване.

(2) Подобряване на достъпа, 
включително извън националните 
граници, до медицински експертни 
познания и информация за специфични 
заболявания и разработване на 
съвместни решения и насоки, целящи 
повишаване на качеството на 
здравеопазването и безопасността на 
пациентите, за да се подобри достъпът 
на гражданите на ЕС до по-качествено и 
по-сигурно здравно обслужване на 
територията на Съюза.

Or. ro

Изменение 17
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Набелязване, разпространяване и 
насърчаване на внедряването на 
утвърдените най-добри практики за 

(3) Набелязване, разпространяване и 
насърчаване на внедряването на 
утвърдените най-добри практики за 
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икономически ефективни превантивни 
мерки по отношение на основните 
рискови фактори, а именно 
тютюнопушенето, злоупотребата с 
алкохол, затлъстяването и ХИВ/СПИН, 
като се постави акцент върху 
трансграничното измерение, с цел 
профилактика на болестите и подкрепа 
за постигане на добро здраве.

икономически ефективни превантивни 
мерки по отношение на основните 
рискови фактори, а именно 
тютюнопушенето, злоупотребата с 
алкохол, затлъстяването, наркотиците,
и ХИВ/СПИН, като се постави акцент 
върху трансграничното измерение, с цел 
профилактика на болестите и подкрепа 
за постигане на добро здраве.

Or. en

Изменение 18
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Разработване на общи подходи и 
действия и демонстриране на 
тяхната стойност с цел по-добра 
подготвеност и координация на 
изследванията на редки заболявания, 
тяхната превенция и лечение, за 
което, поради ниската честота на 
настъпване на заболяванията, може 
да се намери ефективно решение 
единствено на паневропейско 
равнище.   

Or. ro

Изменение 19
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 3 – точка 4 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Наложително е да се гарантира 
значително равновесие между 
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четирите цели на програмата.

Or. en

Изменение 20
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 4 – точка 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– подкрепа за внедряването на 
иновации в здравния сектор и 
въвеждането на електронно 
здравеопазване чрез повишаване на 
оперативната съвместимост на 
приложенията за електронно 
здравеопазване;

заличава се

Or. en

Изменение 21
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – точка 1.2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1.2a. развиване на ИКТ стандарти и 
протоколи за електронно 
здравеопазване, с цел 
информационните и 
комуникационните технологии да се 
насочат за пълноценно използване в 
областта на здравето, така че да се 
гарантира защитата на личните 
данни и на пациентите и тяхното 
право на неприкосновеност на личния 
живот;

Or. ro
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Изменение 22
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – точка 1.2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1.2б. развиване на ИКТ стандарти и 
протоколи за електронно 
здравеопазване за службите за 
извънредни ситуации, включително 
използването на интелигентни 
транспортни системи в такива 
служби;  

Or. ro

Изменение 23
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Член 4 – точка 2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2.2. подкрепа за дейности във връзка с 
редки заболявания, включително 
създаване на Европейски референтни 
мрежи (в съответствие с точка 2.1),
информация и регистри на основата на 
общите критерии за акредитация;

– 2.2. подкрепа за дейности във връзка с 
редки заболявания, включително 
информация и регистри на основата на 
общите критерии за акредитация

Or. en

Изменение 24
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – точка 3.1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

обмен на най-добри практики по 
ключови въпроси във връзка със 
здравето, сред които борба с 
тютюнопушенето, злоупотребата с 
алкохол и затлъстяването;

обмен на най-добри практики по 
ключови въпроси във връзка със 
здравето, сред които борба с 
тютюнопушенето, употребата на 
наркотици, включително 
етноботанически вещества, 
злоупотребата с алкохол и 
затлъстяването;

Or. ro

Изменение 25
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 4 – точка 3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 3.2. подкрепа за профилактиката на 
хроничните заболявания, включително 
рак, чрез споделяне на знания и най-
добри практики и разработване на 
съвместни дейности;

– 3.2. подкрепа за профилактиката на 
хроничните заболявания, включително 
сърдечносъдови заболявания, хепатит 
В и С и рак, чрез споделяне на знания и 
най-добри практики и разработване на 
съвместни дейности;

Or. ro

Изменение 26
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дейности, носещи ясна добавена 
стойност за ЕС и съфинансирани от 
други публичноправни или частни 
организации по член 8, параграф 1, 
включително международни 

б) дейности, носещи ясна добавена 
стойност за ЕС и съфинансирани от 
други публичноправни или частни 
организации по член 8, параграф 1, 
включително международни 
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организации, извършващи дейност в 
сферата на здравето, като за тези 
организации безвъзмездни средства 
могат да се отпускат по целесъобразност 
без предварителна покана за 
представяне на предложения, ако това 
бъде надлежно обосновано в годишните 
работни програми;

организации, извършващи дейност в 
сферата на здравето, като за тези 
организации безвъзмездни средства 
могат да се отпускат по целесъобразност 
без предварителна покана за 
представяне на предложения, ако това 
бъде надлежно обосновано в годишните 
работни програми, в съответствие с 
финансовите регламенти на ЕС и 
правилата за тяхното прилагане;

Or. en

Изменение 27
Romana Jordan

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са неправителствени организации, 
с нестопанска цел, независими от 
промишлени, търговски, 
предприемачески или други конфликтни 
интереси;

а) да са неправителствени организации, 
с нестопанска цел, независими от 
промишлени, търговски, 
предприемачески, политически или 
други конфликтни интереси;

Or. en

Изменение 28
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) действия, съфинансирани от 
международни организации, 
извършващи дейност в сферата на 
здравето, без предварителна покана за 
представяне на предложения и с 
надлежна обосновка за тази цел.

ж) действия, съфинансирани от 
международни организации, 
извършващи дейност в сферата на 
здравето, без предварителна покана за 
представяне на предложения и с 
надлежна обосновка за тази цел, в 
съответствие с финансовите 
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регламенти на ЕС и правилата за 
тяхното прилагане.

Or. en

Изменение 29
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 13 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, в тясно сътрудничество с 
държавите членки, наблюдава 
изпълнението на дейностите по 
програмата в контекста на нейните цели 
и показатели, включително 
информацията за размера на 
разходите във връзка с климата. Тя 
докладва по въпроса пред комитета по 
член 13 и информира Европейския 
парламент и Съвета.

1. Комисията, в тясно сътрудничество с 
държавите членки, наблюдава 
изпълнението на дейностите по 
програмата в контекста на нейните цели 
и показатели. Тя докладва по въпроса 
пред комитета по член 13 и информира 
Европейския парламент и Съвета.

Or. ro

Изменение 30
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията представя на 
Европейския парламент годишен 
доклад относно начина, по който 
програмата се изпълнява, и относно 
нейното въздействие. 

Or. ro
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Изменение 31
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от средата на 2018 г. 
Комисията изготвя доклад за оценка на 
постигнатия напредък по изпълнението 
на целите на всички мерки (от гледна 
точка на резултатите и въздействието), 
ефикасността при използването на 
ресурсите и съответната европейска 
добавена стойност, с оглед вземане на 
решение за подновяване, изменение или 
преустановяване на мерките. При 
оценяването се разглеждат също така 
възможностите за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
доколко запазват своята значимост 
всички цели, както и приносът на 
мерките към приоритетите на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. При него се вземат под 
внимание резултатите от оценката на 
дългосрочното въздействие на 
предходната програма.

Не по-късно от средата на 2018 г. 
Комисията изготвя и представя на 
Парламента доклад за оценка на 
постигнатия напредък по изпълнението 
на целите на всички мерки (от гледна 
точка на резултатите и въздействието), 
рационалното използване на ресурсите и 
съответната европейска добавена 
стойност, с оглед вземане на решение за 
подновяване, изменение или 
преустановяване на мерките. При 
оценяването се разглеждат също така 
възможностите за опростяване, 
вътрешната и външната съгласуваност, 
доколко запазват своята значимост 
всички цели, както и приносът на 
мерките към приоритетите на Съюза за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. При него се вземат под 
внимание резултатите от оценката на 
дългосрочното въздействие на 
предходната програма.

Or. ro

Изменение 32
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2a. Иновации в здравния сектор и 
електронно здравеопазване: 
използване на интелигентни 
транспортни системи от служби за 
спешна медицинска помощ.
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Or. ro

Изменение 33
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – подточка 1.4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4a. Създаване на взаимодействие с 
областта на европейските 
изследвания с цел въвеждане и 
действително прилагане на важни 
новаторски научни открития в 
здравните системи.

Or. en

Изменение 34
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Анекс 1 – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подобряване на достъпа, 
включително извън националните 
граници, до медицински експертни 
познания и информация за специфични 
заболявания и разработване на 
съвместни решения и насоки, целящи 
повишаване на качеството на 
здравеопазването и безопасността на 
пациентите, за да се подобри достъпът 
на гражданите на ЕС до по-качествено и 
по-сигурно здравно обслужване.

2. Подобряване на достъпа, 
включително извън националните 
граници, до медицински експертни 
познания, информация за специфични 
заболявания и тяхното лечение, и 
разработване на съвместни решения и 
насоки, целящи повишаване на 
качеството на здравеопазването и 
безопасността на пациентите, за да се 
подобри достъпът на гражданите на ЕС 
до по-качествено и по-сигурно здравно 
обслужване.

Or. ro
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Изменение 35
Maria Badia i Cutchet

Предложение за регламент
Анекс 1 – точка 4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1. подготвеност и планиране на 
ответни действия при сериозни 
трансгранични заплахи за здравето, като 
се вземат предвид инициативите в 
световен мащаб и се осъществява 
координация с тях: въвеждане на 
единни компоненти при планирането на 
подготвеността като цяло и за 
специфични ситуации, включително за 
грипна пандемия, и редовно докладване 
за изпълнението на планове за 
подготвеност.

4.1. подготвеност и планиране на 
ответни действия при сериозни 
трансгранични заплахи за здравето, като 
се вземат предвид инициативите в 
световен мащаб и се осъществява 
координация с тях: въвеждане на 
единни компоненти при планирането на 
подготвеността като цяло и за 
специфични ситуации, включително за 
грипна пандемия, и редовно докладване 
за изпълнението на планове за 
подготвеност; предоставяне на 
иновациите на пациентите за 
превенцията, диагностиката и 
лечението на заболявания, 
произхождащи от развиващите се 
страни, които се срещат все по-често 
в някои европейски държави.

Or. en


