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KORT BEGRUNDELSE

Sundhed for Vækst-programmet præsenteres på et tidspunkt præget af store udfordringer 
forbundet med globaliseringen og den prekære økonomiske situation, der særligt påvirker Den 
Europæiske Union. Kommissionen lancerer Sundhed for Vækst inden for rammerne af 
Europa 2020-strategien og de nye finansielle perspektiver for perioden 2014-2020, med 
henblik på at fremme innovation på sundhedsområdet, øge sundhedssystemernes 
bæredygtighed, forbedre EU-borgernes sundhed og beskytte dem mod grænseoverskridende 
sundhedstrusler. Kommissionen supplerer således, ved hjælp af dette program, indsatsen for 
at gøre EU til en dynamisk og konkurrencedygtig økonomi. Sundhed betragtes altså i sin 
økonomiske dimension som en uundværlig værdi med høj prioritet: EU-borgernes sundhed og 
velfærd skal være en garanti for fremtiden.

Kommissionens forslag giver imidlertid - efter ordførerens opfattelse - talrige muligheder for 
at styrke EU's prioriteter og handlinger på andre områder, der er forbundet med 
sundhedsområdet. Således kan Sundhed for Vækst-programmets anvendelsesområde udvides 
og komme med tværgående handlingsforslag. Ordføreren vil derfor:

- understrege behovet for at udnytte Sundhed for Vækst-programmet til at fremme 
medicinsk forskning og koordinere den på EU-niveau og samtidig sikre, at de 
ressourcer, der er til rådighed til formålet, anvendes effektivt. Udviklingen af den 
sundhedsrelaterede forskning i EU kan sikre sundhedsområdets bæredygtighed og 
vækst

- opfordre til, at der i højere grad sættes fokus på de fattigdomsrelaterede sygdomme 
(Poverty-related and neglected diseases), der er ansvarlige for den høje dødelighed og 
for forringelsen af livskvaliteten for millioner af mennesker i udviklingslandene 
Globaliseringen og migrationsstrømmene gør disse sygdomme til en stadig mere reel 
virkelighed for nogle EU-lande. EU's tiltag på dette område bør derfor styrkes, 
samtidig med at EU er med til at forbedre livskvaliteten i udviklingslandene og 
følgelig hjælper med at sætte gang i deres økonomier 

- pege på, at det er nødvendigt, at Sundhed for Vækst supplerer flagskibsinitiativet "nye 
kvalifikationer til nye job", særligt hvad angår de såkaldte hvide job ("white jobs"), 
dvs. arbejdspladserne i sundhedssektoren og den sociale service. EU bør sikre de 
nødvendige ressourcer til uddannelse af og forbedring af kvalifikationerne hos 
arbejdstagerne i denne sektor, der beskæftiger omkring 20 millioner mennesker og 
viser solide tegn på vækst, navnlig på grund af befolkningspyramidens aldring 

- i forlængelse af forbedringen af kvalifikationerne hos de ansatte i sundhedssektoren, 
men også for at sætte fokus på modernisering af arbejdsressourcer og -redskaber, gøre 
opmærksom på behovet for at udnytte de muligheder, som den ny teknologi bringer, 
for at udvikle sundhedsydelsernes fulde potentiale og gøre disse ydelser mere 
effektive. Særligt vigtige er i den forbindelse de fremskridt, der er gjort inden for 
teknologi baseret på radiofrekvensidentifikation (RFID) som f.eks. tingenes internet 
("Internet of things").
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Omkring 20 millioner mennesker i 
EU er beskæftiget i "hvide job" i 
sundhedssektoren og sektoren for sociale 
tjenesteydelser, og det antal skønnes at 
stige i de kommende år på grund af den 
aldrende befolkning. Erhvervsuddannelse 
og livslang læring i disse følsomme 
sektorer bør være en topprioritet. Behovet 
for hvide job og for investeringer i 
moderne færdigheder som f.eks. 
anvendelse af informationsteknologi skal 
derfor vurderes nøjere.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at mindske de 
folkesundhedsmæssige konsekvenser af 
grænseoverskridende sundhedstrusler, som 
kan variere fra masseforurening forårsaget 
af kemiske hændelser til pandemier som 
dem, der for nylig blev udløst af E coli, 
influenzavirusstammen H1N1 eller SARS 
(alvorligt akut luftvejssyndrom), bør 
programmet bidrage til oprettelse og 
vedligeholdelse af robuste mekanismer og 

(11) For at mindske de 
folkesundhedsmæssige konsekvenser af 
grænseoverskridende sundhedstrusler, som 
kan variere fra masseforurening forårsaget 
af kemiske hændelser til pandemier som 
dem, der for nylig blev udløst af E coli, 
influenzavirusstammen H1N1 eller SARS 
(alvorligt akut luftvejssyndrom), eller til 
fattigdomsrelaterede og oversete
sygdomme, som alene påvirker omkring 
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redskaber til påvisning, vurdering og 
styring af større grænseoverskridende 
sundhedstrusler. Som følge af disse truslers 
karakter bør programmet støtte 
koordinerede folkesundhedsmæssige 
foranstaltninger på EU-plan til håndtering 
af forskellige aspekter med udgangspunkt i 
planlægning af beredskab og indsats, solid 
og pålidelig risikovurdering og en stærk 
ramme for risiko- og krisestyring. Det er i 
den sammenhæng vigtigt, at programmet 
udnytter komplementariteten med 
arbejdsprogrammet for Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme i bekæmpelsen af overførbare 
sygdomme og de aktiviteter, der støttes 
under Unionens programmer for forskning 
og innovation. Der bør ydes en særlig 
indsats for at sikre sammenhæng og 
synergi mellem programmet og det globale 
sundhedsarbejde, der udføres under andre 
EU-programmer og -instrumenter, der 
navnlig er rettet mod influenza, hiv/aids, 
tuberkulose og andre grænseoverskridende 
sundhedstrusler i tredjelande. Aktioner 
under programmet kan også være rettet 
mod grænseoverskridende sundhedstrusler, 
som skyldes biologiske og kemiske 
hændelser, miljøet og klimaændringer. 
Som nævnt i Kommissionens meddelelse 
"Et budget for Europa 2020" har 
Kommissionen forpligtet sig til at integrere 
klimaændringer i alle Unionens 
udgiftsprogrammer og at afsætte mindst 20 
% af Unionens budget til klimarelaterede 
mål. Udgifter under mål 4 i Sundhed for 
Vækst-programmet vil bidrage generelt til 
dette mål ved at håndtere sundhedstrusler, 
der har forbindelse til klimaændringer. 
Kommissionen vil oplyse om udgifter til 
klimaændringer i Sundhed for Vækst-
programmet.

en milliard mennesker verden over, og 
som på grund af de globale 
befolkningsbevægelser bliver en stadig 
mere konkret virkelighed i nogle 
EU-lande, bør programmet bidrage til 
oprettelse og vedligeholdelse af robuste 
mekanismer og redskaber til påvisning, 
vurdering og styring af større 
grænseoverskridende sundhedstrusler. Som 
følge af disse truslers karakter bør 
programmet støtte koordinerede 
folkesundhedsmæssige foranstaltninger på 
EU-plan til håndtering af forskellige 
aspekter med udgangspunkt i planlægning 
af beredskab og indsats, solid og pålidelig 
risikovurdering og en stærk ramme for 
risiko- og krisestyring. Det er i den 
sammenhæng vigtigt, at programmet 
udnytter komplementariteten med 
arbejdsprogrammet for Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme i bekæmpelsen af overførbare 
sygdomme og de aktiviteter, der støttes 
under Unionens programmer for forskning 
og innovation. Der bør ydes en særlig 
indsats for at sikre sammenhæng og 
synergi mellem programmet og det globale 
sundhedsarbejde, der udføres under andre 
EU-programmer og -instrumenter, der 
navnlig er rettet mod influenza, hiv/aids, 
tuberkulose og andre grænseoverskridende 
sundhedstrusler i tredjelande. Aktioner 
under programmet kan også være rettet 
mod grænseoverskridende sundhedstrusler, 
som skyldes biologiske og kemiske 
hændelser, miljøet og klimaændringer. 
Som nævnt i Kommissionens meddelelse 
"Et budget for Europa 2020" har 
Kommissionen forpligtet sig til at integrere 
klimaændringer i alle Unionens 
udgiftsprogrammer og at afsætte mindst 20 
% af Unionens budget til klimarelaterede 
mål. Udgifter under mål 4 i Sundhed for 
Vækst-programmet vil bidrage generelt til 
dette mål ved at håndtere sundhedstrusler, 
der har forbindelse til klimaændringer.
Kommissionen vil oplyse om udgifter til 
klimaændringer i Sundhed for Vækst-



PE480.750v01-00 6/8 PA\890663DA.doc

DA

programmet.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) En effektiv og internationalt 
konkurrencedygtig europæisk 
forskningssektor er afgørende for 
bæredygtighed og vækst i 
sundhedsvæsenet. Dette program bør også 
hjælpe med at sikre, at den europæiske 
forskningssektor er effektivt struktureret 
og højtudviklet, og at den udvikler 
synergi, samt at de begrænsede nationale 
ressourcer og EU-ressourcer anvendes 
effektivt. Hertil er der behov for en 
videnskabeligt funderet proces, hvor der 
vil blive udviklet et EU-koncept på 
baggrund af nationale aktiviteter og 
under hensyntagen til forskningens og 
navnlig sundhedssystemets behov. 
Udviklingen af et sådant koncept bør 
støttes i henhold til dette program.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2. Innovation inden for sundhed og e-
sundhed: forbedre interoperabiliteten af 
patientregistre og andre e-sundheds-
løsninger, støtte det europæiske samarbejde 
om e-sundhed, navnlig med hensyn til 

1.2. Innovation inden for sundhed og e-
sundhed: forbedre interoperabiliteten af 
patientregistre og andre e-sundheds-
løsninger som f.eks. tingenes internet, 
støtte det europæiske samarbejde om e-
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registre og udbredelse blandt 
sundhedsprofessionelle. Dette vil fremme 
det frivillige europæiske netværk om e-
sundhed, der er oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU.

sundhed, navnlig med hensyn til registre og 
udbredelse blandt sundhedsprofessionelle. 
Dette vil fremme det frivillige europæiske 
netværk om e-sundhed, der er oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3. Sundhedsarbejdsstyrken: udvikle 
effektive prognoser og planlægning for 
sundhedsarbejdsstyrken med hensyn til 
antal, erfaring og kompetencer, overvåge 
sundhedsprofessionelles mobilitet (inden 
for EU) og migration, etablere effektive 
rekrutterings- og fastholdelsesstrategier og 
kapacitetsopbygning.

1.3. Sundhedsarbejdsstyrken: udvikle 
effektive prognoser og planlægning for 
sundhedsarbejdsstyrken med hensyn til 
antal, erfaring og kompetencer, herunder 
evnen til at anvende nye 
informationssystemer og anden avanceret 
teknologi, overvåge 
sundhedsprofessionelles mobilitet (inden 
for EU) og migration, etablere effektive 
rekrutterings- og fastholdelsesstrategier og 
kapacitetsopbygning.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4a EU's forskningssektor på 
sundhedsområdet: udvikle videnskabeligt 
funderede koncepter for et effektivt og 
konkurrencedygtigt EU-forskningssystem 
baseret på nationale programmer og med 
sigte på at opnå den størst mulige synergi.
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Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4,1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1. Beredskab og indsats i forbindelse 
med alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler under hensyntagen til og i 
koordinering med globale initiativer: 
indføre fælles komponenter, som skal 
indgå i planlægningen af det almene og 
specifikke beredskab, herunder for 
pandemisk influenza, og regelmæssig 
rapportering om gennemførelsen af 
beredskabsplaner.

4.1. Beredskab og indsats i forbindelse 
med alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler under hensyntagen til og i 
koordinering med globale initiativer: 
indføre fælles komponenter, som skal 
indgå i planlægningen af det almene og 
specifikke beredskab, herunder for 
pandemisk influenza, og regelmæssig 
rapportering om gennemførelsen af 
beredskabsplaner, lade innovation komme 
patienterne til gavn til forebyggelse, 
diagnosticering og behandling af 
sygdomme, der indtil videre er blevet 
forsømt (som f.eks. fattigdomsrelaterede 
og oversete sygdomme), ved at styrke 
forskningspartnerskaber mellem højere 
læreanstalter, institutioner med 
almennyttige formål, medicinalindustrien 
og SMV'er i EU og hele verden. 

Or. en


