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Módosítás 8
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 168. cikkének 
megfelelően valamennyi uniós politika és
tevékenység meghatározásakor és 
végrehajtásakor biztosítani kell az 
egészségvédelem magas szintjét. Az Unió 
kiegészíti és támogatja a nemzeti 
egészségügyi politikákat, bátorítja a 
tagállamok közötti együttműködést és 
elősegíti a programjaik közötti 
összehangolást, miközben teljes mértékben 
tiszteletben tartja a nemzeti hatóságoknak 
az egészségügyi politikáik kialakítására 
illetve az egészségügyi szolgáltatások és az 
orvosi ellátás szervezésére és nyújtására 
vonatkozó hatáskörét.

(1) A Szerződés 168. cikkének 
megfelelően valamennyi uniós politika és 
tevékenység meghatározásakor és 
végrehajtásakor biztosítani szükséges az 
egészségvédelem magas szintjét. Az Unió 
kiegészíti és támogatja a nemzeti 
egészségügyi politikákat, bátorítja a 
tagállamok közötti együttműködést és 
elősegíti a programjaik közötti 
összehangolást, miközben teljes mértékben 
tiszteletben tartja a nemzeti hatóságoknak 
az egészségügyi politikáik kialakítására 
illetve az egészségügyi szolgáltatások és az 
orvosi ellátás szervezésére és nyújtására 
vonatkozó hatáskörét.

Or. ro

Módosítás 9
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A program olyan intézkedéseket 
javasol, ahol nyilvánvaló uniós hozzáadott 
érték áll fenn az alábbi kritériumok 
alapján: a legjobb gyakorlatok tagállamok 
közötti cseréje; a tudásmegosztás vagy 
kölcsönös tanulás hálózatainak a 
támogatása; a határokon átnyúló 

(5) A program olyan intézkedéseket 
javasol, ahol nyilvánvaló uniós hozzáadott 
érték áll fenn az alábbi kritériumok 
alapján: a legjobb gyakorlatok tagállamok 
közötti cseréje; a tudásmegosztás vagy 
kölcsönös tanulás hálózatainak a 
támogatása; a határokon átnyúló 
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egészségügyi veszélyek kezelése a 
kockázatok csökkentése és a 
következmények enyhítése érdekében; 
bizonyos kérdések kezelése a belső piacra 
vonatkozóan, ahol az EU-nak megfelelő 
jogosultsága van a tagállamok közötti jó 
minőségű megoldások biztosítására; az 
egészségügyi innovációban rejlő 
lehetőségek felszabadítása; fellépések, 
amelyek egy európai szintű megalapozott 
döntéshozatalt lehetővé tevő benchmarking 
rendszer létrehozásához vezethetnek; a 
méretgazdaságosság javítása a 
párhuzamosságok miatti pazarlás 
elkerülésével és a pénzügyi források 
felhasználásának optimalizálása.

egészségügyi veszélyek kezelése a 
kockázatok csökkentése és a 
következmények enyhítése érdekében; 
bizonyos kérdések kezelése a belső piacra 
vonatkozóan, ahol az EU-nak megfelelő 
jogosultsága van a tagállamok közötti jó 
minőségű megoldások biztosítására; az 
egészségügyi innovációban rejlő 
lehetőségek felszabadítása; fellépések, 
amelyek egy európai szintű megalapozott 
döntéshozatalt lehetővé tevő benchmarking 
rendszer létrehozásához vezethetnek; a 
méretgazdaságosság javítása a 
párhuzamosságok miatti pazarlás 
elkerülésével és a pénzügyi források 
felhasználásának optimalizálása; az 
„egészség minden szakpolitikában” elv 
érvényesítése minden egyéb területen.

Or. lt

Módosítás 10
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A programban vázolt 
intézkedéseknek segíteniük kell az európai 
közegészségügyi rendszerek megerősítését, 
mivel azok kulcsfontosságú mechanizmust 
jelentenek a társadalmi jólét 
fenntartásához és a jelenlegi gazdasági 
bizonytalanság miatt aggasztóan növekvő 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

Or. en

Módosítás 11
Maria Badia i Cutchet
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló egészségügyi 
veszélyek – amelyek a vegyi balesetek által 
okozott tömeges szennyezéstől a 
világméretű járványokig terjedhetnek, mint 
például a nemrég kitört E coli, H1N1 
influenza vagy SARS (súlyos akut 
légzőszervi szindróma) – közegészségügyi 
következményeinek a minimalizálása 
érdekében a programnak hozzá kell 
járulnia a határokon átnyúló egészségügyi 
veszélyeket feltáró, értékelő és kezelő 
erőteljes mechanizmusok és eszközök 
létrehozásához és fenntartásához. Az ilyen 
veszélyek természeténél fogva a 
programnak támogatnia kell az uniós szintű 
összehangolt közegészségügyi 
intézkedéseket a különböző vonatkozások 
kezelése érdekében, a készültségre és 
válaszadás tervezésre, erőteljes és 
megbízható kockázatértékelésre és erős 
kockázat- és válságkezelési keretrendszerre 
alapozva. Ebben az összefüggésben fontos, 
hogy a programot kiegészítse az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ12 munkaprogramja a fertőző 
betegségek elleni küzdelemben, illetve az 
uniós kutatási és innovációs programok 
által támogatott tevékenységek. Különleges 
erőfeszítéseket kell tenni a koherencia és 
szinergia biztosítására a program illetve a 
más közösségi programok és eszközök 
keretében folytatott globális egészségügyi 
munka között, amelyek különösen az 
influenza, a HIV/AIDS, a tuberkulózis és 
más, határokon átnyúló egészségügyi 
veszélyek területeit kezelik harmadik 
országokban. A program keretében tett 
intézkedések tárgya lehet még a biológiai 
és vegyi katasztrófák, környezeti vagy 
éghajlatváltozás által okozott határokon 
átnyúló egészségügyi veszélyek. „Az 
Európa 2020 stratégia költségvetése” című 
bizottsági közleményben leírtak szerint a 

A határokon átnyúló egészségügyi 
veszélyek – amelyek a vegyi balesetek által 
okozott tömeges szennyezéstől a 
világméretű járványokig terjedhetnek, mint 
például a nemrég kitört E coli, H1N1 
influenza vagy SARS (súlyos akut 
légzőszervi szindróma), vagy a fejlődő 
országokból származó betegségek, 
amelyek egyes európai országokban a 
népesség globális mozgásával egyre 
inkább valósággá válnak –
közegészségügyi következményeinek a 
minimalizálása érdekében a programnak 
hozzá kell járulnia a határokon átnyúló 
egészségügyi veszélyeket feltáró, értékelő 
és kezelő erőteljes mechanizmusok és 
eszközök létrehozásához és fenntartásához. 
Az ilyen veszélyek természeténél fogva a 
programnak támogatnia kell az uniós szintű 
összehangolt közegészségügyi 
intézkedéseket a különböző vonatkozások 
kezelése érdekében, a készültségre és 
válaszadás tervezésre, erőteljes és 
megbízható kockázatértékelésre és erős 
kockázat- és válságkezelési keretrendszerre 
alapozva. Ebben az összefüggésben fontos, 
hogy a programot kiegészítse az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ12 munkaprogramja a fertőző 
betegségek elleni küzdelemben, illetve az 
uniós kutatási és innovációs programok 
által támogatott tevékenységek. Különleges 
erőfeszítéseket kell tenni a koherencia és 
szinergia biztosítására a program illetve a 
más közösségi programok és eszközök 
keretében folytatott globális egészségügyi 
munka között, amelyek különösen az 
influenza, a HIV/AIDS, a tuberkulózis és 
más, határokon átnyúló egészségügyi 
veszélyek területeit kezelik harmadik 
országokban. A program keretében tett 
intézkedések tárgya lehet még a biológiai 
és vegyi katasztrófák, környezeti vagy 
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Bizottság elkötelezett az iránt, hogy az 
Unió beruházási programjaiban 
érvényesítse az éghajlatváltozás hatásait, és 
az uniós költségvetés legalább 20%-át 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítsa. Az Egészségügy a 
növekedésért program 4. célkitűzése 
keretében végrehajtott beruházások az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
egészségügyi veszélyek kezelésével 
általánosságban hozzájárulnak ehhez a 
célkitűzéshez. A Bizottság tájékoztatást 
nyújt az Egészségügy a növekedésért 
program éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadásairól.

éghajlatváltozás által okozott határokon 
átnyúló egészségügyi veszélyek. „Az 
Európa 2020 stratégia költségvetése” című 
bizottsági közleményben leírtak szerint a 
Bizottság elkötelezett az iránt, hogy az 
Unió beruházási programjaiban 
érvényesítse az éghajlatváltozás hatásait, és 
az uniós költségvetés legalább 20%-át 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítsa. Az Egészségügy a 
növekedésért program 4. célkitűzése 
keretében végrehajtott beruházások az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
egészségügyi veszélyek kezelésével 
általánosságban hozzájárulnak ehhez a 
célkitűzéshez. A Bizottság tájékoztatást 
nyújt az Egészségügy a növekedésért 
program éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadásairól.

Or. en

Módosítás 12
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) E programnak hozzá kell járulnia 
szinergiák kialakításához is az európai 
kutatással, az innovatív áttörések 
egészségügyi ágazatbeli bevezetésével és 
alkalmazásával, és gondoskodva a 
korlátozott nemzeti európai erőforrások 
hatékony felhasználásáról. Annak 
érdekében, hogy a kutatás az egészségügyi 
rendszerekben tényleges innovációként 
jelenjen meg, különös figyelmet kell 
fordítani a sajátosan sebezhető 
szereplőkre, például a nőkre és a 
gyermekekre, akik mindazonáltal 
kulcsfontosságú módon járulnak hozzá a 
társadalmi és gazdasági növekedéshez és 
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jólléthez.

Or. en

Módosítás 13
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A programot az átláthatóság elvének teljes 
mértékű tiszteletben tartásával kell 
végrehajtani. A költségvetést az egyes 
célkitűzések között oly módon kell 
elosztani, hogy az arányos legyen az 
európai polgárok egészségének javítása 
tekintetében várható előnyökkel. A 
programból a program konkrét 
célkitűzéseivel kapcsolatos és egyértelmű 
uniós hozzáadott értékkel rendelkező, 
megfelelő intézkedéseket kell kiválasztani 
és finanszírozni. Az éves 
munkaprogramoknak különösen a 
potenciálisi kedvezményezettekre 
vonatkozó kiválasztási kritériumokat kell 
meghatározniuk a költségvetési 
rendeletnek megfelelően annak biztosítása 
érdekében, hogy azok rendelkezzenek a 
program keretében finanszírozott 
tevékenységek végrehajtásához szükséges 
pénzügyi és működési alkalmassággal, 
illetve adott esetben a függetlenségük 
bemutatásához megkövetelt bizonyítékkal.

Or. en

Módosítás 14
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az Egészségügy a növekedésért program 
általános célkitűzése az együttműködés a 
tagállamokkal az egészségügyi innováció 
elősegítése és az egészségügyi rendszerek 
fenntarthatóságának növelése érdekében, 
az uniós polgárok egészségének javítása, 
az egyenlőtlenségek csökkentése az 
egészségügy terén és a lakosság 
megvédése a régiókon és határokon 
átnyúló egészségügyi veszélyek ellen.

Or. ro

Módosítás 15
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Uniós szintű közös eszközök és 
mechanizmusok kialakítása az emberi és 
pénzügyi erőforrás-hiányok kezelése 
érdekében, az egészségügyi innováció 
elterjedésének az előmozdítása az 
innovatív és fenntartható egészségügyi 
rendszerekhez történő hozzájárulás 
érdekében.

1. Uniós szintű közös eszközök és 
mechanizmusok kialakítása az emberi és 
pénzügyi erőforrás-hiányok kezelése 
érdekében, az egészségügyi innováció 
elterjedésének az előmozdítása az 
innovatív és fenntartható egészségügyi 
rendszerekhez történő hozzájárulás, 
valamint az európai egészségügyi ellátási 
szolgáltatások terén mutatkozó 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

Or. en

Módosítás 16
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A konkrét betegségekre vonatkozó 
orvosi szakértelem és információk 
hozzáférhetőségének növelése a nemzeti 
határokon átnyúló módon is, közös 
megoldások és irányelvek kidolgozása az 
egészségügyi ellátás minőségének és a 
betegek biztonságának a javítása illetve az 
uniós polgárok jobb és biztonságosabb 
egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférésének növelése érdekében.

(2) A konkrét betegségekre vonatkozó 
orvosi szakértelem és információk 
hozzáférhetőségének növelése a nemzeti 
határokon átnyúló módon is, közös 
megoldások és irányelvek kidolgozása az 
egészségügyi ellátás minőségének és a 
betegek biztonságának a javítása, illetve az 
egész EU-ban az uniós polgárok jobb és 
biztonságosabb egészségügyi ellátáshoz 
való hozzáférésének növelése érdekében.

Or. ro

Módosítás 17
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 18
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Közös megközelítések és fellépések 
kialakítása, valamint ezek értékének 
szemléltetése a ritka betegségek 
megelőzésére és kezelésére irányuló 
kutatással kapcsolatos jobb felkészültség 
és koordináció terén, amely betegségek 
kérdése azok alacsony előfordulási 
gyakorisága miatt csak páneurópai 
szinten kezelhető hatékonyan.

Or. ro

Módosítás 19
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A program négy célkitűzése között 
érdemi egyensúlyt kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 20
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 1.2 az egészségügyi innováció és az e-
egészségügy elterjedésének elősegítése az 
e-egészségügyi alkalmazások 
átjárhatóságának növelése révén;

törölve

Or. en
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Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 1.2a. e-egészségüggyel kapcsolatos ikt-
szabványok és -protokollok kidolgozása az 
ikt-technológiáknak az egészségügy 
területén történő megfelelő felhasználása 
érdekében, a személyes adatok 
védelmének biztosítása, valamint a 
betegek és magánéletük védelme céljából;

Or. ro

Módosítás 22
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1.2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 1.2b. e-egészségüggyel kapcsolatos ikt-
szabványok és -protokollok kidolgozása a 
sürgősségi segélyszolgálatok számára, 
beleértve az intelligens közlekedési 
rendszerek (ITS) alkalmazását az ilyen 
szolgálatok keretében;

Or. ro

Módosítás 23
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2.2 ritka betegségekre vonatkozó – 2.2 ritka betegségekre vonatkozó 
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fellépések támogatása, ideértve az európai 
referenciahálózatok létrehozását (a 2.1 
pontnak megfelelően), az akkreditációra 
vonatkozó közös kritériumok szerinti 
tájékoztatás és nyilvántartások;

fellépések támogatása, ideértve az 
akkreditációra vonatkozó közös 
kritériumok szerinti tájékoztatást és 
nyilvántartásokat;

Or. en

Módosítás 24
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 3.1 az olyan kulcsfontossági 
egészségügyi kérdések, mint a dohányzás 
megelőzése, a túlzott alkoholfogyasztás és 
az elhízás legjobb gyakorlatainak cseréje;

– 3.1 az olyan kulcsfontossági 
egészségügyi kérdések, mint a dohányzás 
megelőzése, a kábítószerek – ezen belül az 
etnobotanikus anyagok – használata, a 
túlzott alkoholfogyasztás és az elhízás
legjobb gyakorlatainak cseréje;

Or. ro

Módosítás 25
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 3.2. a krónikus betegségek, ideértve a 
rákot, megelőzésének a támogatása, a tudás 
és a legjobb gyakorlatok megosztása és 
közös tevékenységek kialakítása révén;

– 3.2. a krónikus betegségek, ideértve a 
szív- és érrendszeri betegségeket, a 
hepatitisz B-t és C-t, valamint a rákot, 
megelőzésének a támogatása, a tudás és a 
legjobb gyakorlatok megosztása és közös 
tevékenységek kialakítása révén;

Or. ro
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Módosítás 26
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 27
Romana Jordan

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Ipari, kereskedelmi és üzleti vagy más 
összeférhetetlen szervezetektől független 
civil nonprofit szervezetek.

a) Ipari, kereskedelmi, üzleti, politikai
vagy más összeférhetetlen szervezetektől 
független civil nonprofit szervezetek.

Or. en

Módosítás 28
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) az egészségügy területén tevékenykedő 
nemzetközi szervezeteket által 
társfinanszírozott fellépéseket kellően 
indokolt előzetes ajánlattételi felhívás 
nélkül, az EU költségvetési rendeletével és 
annak végrehajtási szabályaival 
összhangban.

Or. en

Módosítás 29
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság a tagállamokkal szoros 
együttműködésben felügyeli a program 
keretében végrehajtott intézkedéseket a 
program célkitűzéseinek és mutatóinak 
fényében, beleértve az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kiadások összegére vonatkozó 
információkat. A Bizottság erről jelentést 
tesz a 13. cikkben említett bizottságnak, és 
folyamatosan tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

1. A Bizottság a tagállamokkal szoros 
együttműködésben felügyeli a program 
keretében végrehajtott intézkedéseket a 
program célkitűzéseinek és mutatóinak 
fényében. A Bizottság erről jelentést tesz a 
13. cikkben említett bizottságnak, és 
folyamatosan tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

Or. ro

Módosítás 30
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság éves jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek a program 
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végrehajtási módjáról és hatásáról. 

Or. ro

Módosítás 31
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb 2018 közepéig a Bizottság 
értékelési jelentés készít valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek az eléréséről (az 
eredmények és hatások szintjén), az 
erőforrások felhasználásának 
hatékonyságáról és annak európai 
hozzáadott értékéről, az intézkedések 
megújítására, módosítására vagy 
felfüggesztésére vonatkozó döntés 
figyelembevételével. Az értékelésnek 
ezenkívül tartalmaznia kell az 
egyszerűsítés hatókörét, belső és külső 
összhangját, valamennyi célkitűzés 
relevanciájának a folytonosságát, valamint 
az intézkedések hozzájárulását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedési prioritásaihoz. Figyelembe kell 
vennie az előző program hosszú távú 
hatásának értékelési eredményeit.

Legkésőbb 2018 közepéig a Bizottság 
értékelési jelentés készít és nyújt be az 
Európai Parlamentnek valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek az eléréséről (az 
eredmények és hatások szintjén), az 
erőforrások felhasználásának 
hatékonyságáról és annak európai 
hozzáadott értékéről, az intézkedések 
megújítására, módosítására vagy 
felfüggesztésére vonatkozó döntés 
figyelembevételével. Az értékelésnek 
ezenkívül tartalmaznia kell az 
egyszerűsítés hatókörét, belső és külső 
összhangját, valamennyi célkitűzés 
relevanciájának a folytonosságát, valamint 
az intézkedések hozzájárulását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedési prioritásaihoz. Figyelembe kell 
vennie az előző program hosszú távú 
hatásának értékelési eredményeit.

Or. ro

Módosítás 32
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2a. Egészségügyi innováció és e-
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egészségügy: intelligens közlekedési 
rendszerek (ITS) sürgősségi egészségügyi 
szolgálatok általi alkalmazása.

Or. ro

Módosítás 33
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – 1.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4a. Szinergiák kialakítása az európai 
kutatással, hogy a fő kutatási áttörések az 
egészségügyi ágazatban bevezethetők és 
ténylegesen alkalmazhatók legyenek.

Or. en

Módosítás 34
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A konkrét betegségekre vonatkozó 
orvosi szakértelem és információk 
hozzáférhetőségének növelése a nemzeti 
határokon átnyúló módon is, közös 
megoldások és irányelvek kidolgozása az 
egészségügyi ellátás minőségének és a 
betegek biztonságának javítása illetve az 
uniós polgárok jobb és biztonságosabb 
egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférésének növelése érdekében.

2. A konkrét betegségekre vonatkozó 
orvosi szakértelem, információk és kezelés 
hozzáférhetőségének növelése a nemzeti 
határokon átnyúló módon is, közös 
megoldások és irányelvek kidolgozása az 
egészségügyi ellátás minőségének és a 
betegek biztonságának javítása illetve az 
uniós polgárok jobb és biztonságosabb 
egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférésének növelése érdekében.

Or. ro
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Módosítás 35
Maria Badia i Cutchet

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1. A határokon átnyúló súlyos 
egészségügyi veszélyekre való 
felkészültség és az azokra adott válasz 
figyelembe véve a globális 
kezdeményezéseket és összehangolva 
azokkal: az általános és egyedi készültség-
tervezés közös elemeinek bevezetése, 
beleértve a világméretű influenzajárványt, 
és rendszeres jelentéstétel a készültségi 
tervek végrehajtásáról.

4.1. A határokon átnyúló súlyos 
egészségügyi veszélyekre való 
felkészültség és az azokra adott válasz 
figyelembe véve a globális 
kezdeményezéseket és összehangolva 
azokkal: az általános és egyedi készültség-
tervezés közös elemeinek bevezetése, 
beleértve a világméretű influenzajárványt, 
és rendszeres jelentéstétel a készültségi 
tervek végrehajtásáról; az innováció 
eljuttatása a betegekig a fejlődő 
országokból származó azon betegségek 
megelőzése, diagnosztizálása és kezelése 
céljából, amelyek egyes európai 
országokban egyre inkább valósággá 
válnak.

Or. en


