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КРАТКА ОБОСНОВКА

Програмата „Здраве за растеж“ се появява в момент на големи предизвикателства, 
свързани с глобализацията и деликатното икономическо положение, което засяга в 
особена степен Европейския съюз. В рамките на стратегията 2020 и новите финансови 
перспективи за периода 2014 -2020 г. Комисията стартира „Здраве за растеж“ с цел 
насърчаване на иновациите в здравните грижи, увеличаване на устойчивостта на 
здравните системи, подобряване на здравето на гражданите на ЕС и защитата им от 
трансграничните здравни заплахи. По този начин Комисията допълва чрез тази 
програма съществуващите инициативи за изграждане на  динамична и 
конкурентоспособна икономика на ЕС. Следователно здравето се разглежда в неговия 
икономически аспект като основна и приоритетна ценност: здравето и 
благосъстоянието на европейските граждани трябва да бъде гаранция за бъдещето.

Въпреки това предложението на Комисията – според гледната точка на докладчика –
носи също така множество възможности за засилване на приоритетите и действията на 
Съюза в други сфери, свързани със здравеопазването. По този начин програмата 
„Здраве за растеж“ може да разшири обхвата си, като представи хоризонтални 
предложения за действие. В тази връзка докладчикът:

- Подчертава необходимостта да се използва програмата „Здраве за растеж“, за да 
се насърчават научните изследвания в областта на медицината и да се 
координира тази програма на европейско равнище, като се гарантира, че 
наличните за тази цел ресурси се използват по ефективен начин. Развитието на 
сферата на европейските медицински научни изследвания позволява да се 
гарантира нейната устойчивост и растеж.

- Призовава да се отдели по-голямо внимание на свързаните с бедността и 
пренебрегвани заболявания, причина за високия процент смъртност и 
влошаването на качеството на живот на милиони души в развиващите се страни. 
Глобализацията и миграционните потоци превръщат тези болести във все по-
силно усещаща се реалност в някои европейски страни. Така ЕС трябва да 
засили действията си в тази област, като същевременно допринася за 
подобряване на качеството на живот в развиващите се страни и подпомага по 
този начин насърчаването на техните икономики.

- Отбелязва необходимата допълняемост на „Здраве за растеж“ с водещата 
инициатива „Нови умения за нови работни места“, и по-специално по 
отношение на т.нар. „бели работни места“, тоест работните места в сектора на 
здравеопазването и социалните услуги. ЕС трябва да гарантира необходимите 
средства за обучение и учене през целия живот на работещите в този сектор, 
който осигурява заетост на около 20 милиона души и представя солидни 
перспективи за растеж, главно поради застаряването на населението.

- Що се отнася до подобряването на уменията на работещите в здравния сектор и 
с оглед модернизацията на средствата и работните инструменти, се припомня 
необходимостта да се използват възможностите, предлагани от новите 
технологии, за развиване на пълния потенциал на здравните услуги и 
подобряване на тяхната ефикасност и ефективност. В тази връзка напредъкът на 
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технологиите, основаващи се на радиочестотна идентификация (RFID), като 
интернет на предметите представляват особен интерес.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Около 20 милиона души в ЕС 
заемат т.нар. „бели работни места“ 
в сектора на здравеопазването и 
социалните услуги, като това число 
се очаква да нарасне през следващите 
години поради застаряването на 
населението.  Обучението и ученето 
през целия живот следва да са ключов 
приоритет в този чувствителен 
сектор. Следователно трябва да се 
направи по-точна оценка на 
необходимостта от бели работни 
места и от инвестиции в модерни 
умения като използването на 
информационните технологии.

Or. en

Изменение 2

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 масовo 
замърсяване, причинено от инциденти и 

(11) За да се сведат до минимум 
последствията за общественото здраве 
от трансгранични заплахи за здравето, 
които могат да варират от масовo 
замърсяване, причинено от инциденти и 
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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 контрол 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 
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 

аварии с химически вещества, до 
пандемии, като например причинените 
неотдавна от E Coli, грипния щам H1N1 
или ТОРС (тежък остър респираторен 
синдром), или дължащите се на 
бедност и пренебрегвани заболявания,
които засягат сами по себе си около 
един милиард души по света и които, 
поради движенията на хората в 
световен мащаб, се превръщат във все 
по-силна степен в реалност в някои 
европейски страни, 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 
контрол 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 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 
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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.

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 3

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Ефективна и конкурентна на 
международно равнище европейска 
сфера на научните изследвания е от 
жизнено важно значение за 
устойчивостта и растежа в 
здравеопазването. Тази програма 
следва също така да спомогне за 
гарантиране, че европейската сфера 
на научните изследвания е ефективно 
структурирана, високоразвита, 
развива взаимодействия и че 
ограничените национални и 
европейски ресурси се използват 
ефективно. За тази цел е необходим 
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основаващ се на научни аспекти 
процес, в който европейската 
концепция ще се развива на базата на 
националните дейности, като се 
отчитат нуждите  от научни 
изследвания и изискванията в тази 
връзка, и по-специално в системата 
на здравеопазването. Развиването на 
такава концепция следва да се 
подкрепя в рамките на настоящата 
програма.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2. Иновации в здравния сектор и 
електронно здравеопазване:
подобряване на оперативната 
съвместимост на регистрите на 
пациентите и други решения за 
електронното здравеопазване; подкрепа 
за европейското сътрудничество в 
областта на електронното 
здравеопазване, особено по отношение 
на регистрите и използването им от 
медицинските специалисти. Това ще 
послужи на европейската доброволна 
мрежа за електронно здравеопазване, 
създадена с Директива 2011/24/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета.

1.2. Иновации в здравния сектор и 
електронно здравеопазване:
подобряване на оперативната 
съвместимост на регистрите на 
пациентите и други решения за 
електронното здравеопазване като 
интернет на предметите; подкрепа за 
европейското сътрудничество в 
областта на електронното 
здравеопазване, особено по отношение 
на регистрите и използването им от 
медицинските специалисти. Това ще 
послужи на европейската доброволна 
мрежа за електронно здравеопазване, 
създадена с Директива 2011/24/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3. Работната сила в здравния сектор:
разработване на ефективно 
прогнозиране и планиране на работната 
сила в здравния сектор по отношение на 
брой, обхват на професионалния опит и 
умения, наблюдаване на мобилността (в 
рамките на ЕС) и миграцията на 
медицински специалисти, разработване 
на успешни стратегии за наемане и 
задържане на работа и за изграждане на 
капацитет.

1.3. Работната сила в здравния сектор:
разработване на ефективно 
прогнозиране и планиране на работната 
сила в здравния сектор по отношение на 
брой, обхват на професионалния опит и 
умения, включително способността 
за използване на новите 
информационни системи и други 
напреднали технологии, наблюдаване 
на мобилността (в рамките на ЕС) и 
миграцията на медицински 
специалисти, разработване на успешни 
стратегии за наемане и задържане на 
работа и за изграждане на капацитет.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Приложение І – точка 1.4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.4а Европейска сфера на научните 
изследвания в областта на 
здравеопазването: развиване на 
основаващи се на научни аспекти 
концепции за ефективна и 
конкурентоспособна европейска 
система на научните изследвания, 
базираща се на националните 
програми и насочена към максимални 
взаимодействия.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Приложение І – 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 разположение на 
пациентите за превенция, 
диагностициране и лечение на 
пренебрегваните досега заболявания 
(като дължащите се на бедност и 
пренебрегвани заболявания) 
посредством усилване на 
партньорствата в научните 
изследвания между академични 
институции, нестопански 
институции, фармацевтичния 
сектор и МСП в Европа и в целия 
свят.

Or. en


