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RÖVID INDOKOLÁS

Az Egészségügy a növekedésért program a globalizációhoz és az Európai Unióra különösen 
kiható törékeny gazdasági helyzethez kapcsolódó kihívásokkal teli időszakban készült. A 
Bizottság az Európa 2020 stratégia és a 2014–2020-as időszakra szóló új pénzügyi kilátások 
keretében elindítja az Egészségügy a növekedésért programot, amelynek célja az 
egészségügyi innováció elősegítése, az egészségügyi rendszerek fenntarthatóbbá tétele, az 
uniós polgárok egészségi állapotának javítása és a határokon átnyúló egészségügyi 
veszélyektől való védelmük. A Bizottság ezzel a programmal kiegészíti a dinamikus és 
versenyképes uniós gazdaság kiépítése érdekében a már meglévő kezdeményezéseket. Ily 
módon az egészség gazdasági szempontból központi és kiemelt eszköznek tekinthető: az 
európai polgárok egészsége és jóléte szilárd beruházás az Unió jövőjébe. 

Az előadó szerint a Bizottság javaslata mindazonáltal számos lehetőséget is bemutat az EU 
prioritásainak és fellépéseinek megerősítésére az egészségügyhöz kapcsolódó más 
területeken. Az Egészségügy a növekedésért program alkalmazási körét oly módon lehetne 
tágítani, hogy az több területet átfogó cselekvési javaslatokat tartalmazzon. Ennek 
figyelembevételével az előadó

- hangsúlyozza az Egészségügy a növekedésért program adta lehetőségek felhasználását 
az orvosi kutatás előmozdítására és annak európai szintű koordinálására a 
rendelkezésre álló források hatékony felhasználásának biztosítása érdekében.  Az 
európai egészségügyi kutatási terület fejlesztése elősegíti annak növekedését és 
fenntarthatóságát;

- felszólít, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a szegénységgel összefüggő és 
elhanyagolt betegségekre (PNRD), amelyek a fejlődő országokban magas halálozási 
arányt és több millió ember életminőségének romlását okozzák, és amelyek a 
globalizáció és a bevándorlás következtében néhány európai országban egyre inkább 
valósággá válnak. Az EU-nak fokoznia kell fellépéseit e területen, ugyanakkor 
segítenie kell a fejlődő országok életszínvonalának javítását és gazdaságuk 
fellendítését;

- rámutat, hogy az Egészségügy a növekedésért program alapvetően kiegészíti az „új 
munkahelyekhez szükséges új készségek” kiemelt kezdeményezést, különösen a 
fehérköpenyes munkahelyek (az egészségügyi és szociális szolgáltatások 
munkahelyei) vonatkozásában. Az EU-nak biztosítania kell a mintegy 20 millió 
embert foglalkoztató és elsősorban a népesség öregedése következtében tartós 
növekedési perspektívával rendelkező ágazat munkavállalóinak képzéséhez és egész 
életen át tartó tanulásához szükséges forrásokat;

- úgy véli, hogy az egészségügyi dolgozók képzési lehetőségei tekintetében, valamint a 
munkahelyi eszközök és erőforrások korszerűsítése érdekében fontos az új 
technológiák által kínált lehetőségek kiaknázása az egészségügyi szolgáltatásokban 
rejlő potenciál teljes kifejlesztésére, valamint eredményességük és hatékonyságuk 
javítására. Különös jelentőséggel bírnak a rádiófrekvenciás azonosításon (RFID) 
alapuló technológiai fejlemények, így a tárgyak internete is.
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MÓDOSÍTÁSOK

 az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az egészségügyi és szociális 
ágazatban Unió-szerte mintegy 20 millió 
ember végez „fehérköpenyes” munkát. A 
népesség öregedésének következtében ez a 
szám az elkövetkező években várhatóan 
emelkedni fog. Az ágazati képzésnek és az 
egész életen át tartó tanulásnak kiemelt 
prioritásnak kellene lennie. Ezért 
pontosabban meg kell határozni a 
fehérköpenyes munkahelyekbe és a 
modern készségekbe – például az 
információs technológiák alkalmazásába 
– történő beruházások iránti szükségletet.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) 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 

(11) 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 az 
önmagukban világszerte mintegy 1 
milliárd embert érintő, szegénységgel 
összefüggő és elhanyagolt betegségekig, 
amelyek egyes európai országokban a 
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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 
Központ 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 
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.

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 
Központ 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 
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 
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általánosságban hozzájárulnak ehhez a 
célkitűzéshez. A Bizottság tájékoztatást 
nyújt az Egészségügy a növekedésért 
program éghajlatváltozással kapcsolatos 
kiadásairól.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Az egészségügyi ellátás 
fenntarthatósága és növekedése 
szempontjából egy hatékony és 
nemzetközileg versenyképes európai 
kutatási környezet alapvető fontosságú. E 
programnak kell biztosítania azt is, hogy 
az európai kutatási környezet ténylegesen 
strukturált és magasan fejlett legyen, 
fejlessze a szinergiákat, valamint a szűkös 
nemzeti és európai források hatékony 
felhasználását. Ehhez egy olyan 
tudományos alapú folyamatra van 
szükség, amelyben egy európai elképzelést 
a nemzeti tevékenységek alapján 
fejlesztenek ki, a kutatás és elsősorban az 
egészségügyi rendszer által megkövetelt 
igények és szükségletek 
figyelembevételével. Egy ilyen elképzelés 
kidolgozását e programon belül kell 
támogatni.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. Egészségügyi innováció és e-
egészségügy: A betegnyilvántartások és 
más e-egészségügyi megoldások 
átjárhatóságának a növelése; az európai e-
egészségügyi együttműködés támogatása, 
különösen a nyilvántartások és az 
egészségügyi szakemberek általi 
alkalmazás tekintetében. Ez a 2011/24/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv által 
létrehozott e-egészségügyi európai 
önkéntes hálózatot fogja szolgálni.

1.2. Egészségügyi innováció és e-
egészségügy: A betegnyilvántartások és 
más e-egészségügyi megoldások, például a 
tárgyak internete átjárhatóságának a 
növelése; az európai e-egészségügyi 
együttműködés támogatása, különösen a 
nyilvántartások és az egészségügyi 
szakemberek általi alkalmazás 
tekintetében. Ez a 2011/24/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv által 
létrehozott e-egészségügyi európai 
önkéntes hálózatot fogja szolgálni.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3. Egészségügyi munkaerő: Eredményes 
egészségügyi munkaerő-előrejelzés és -
tervezés kialakítása létszám, gyakorlatok 
köre és képességek tekintetében, 
egészségügyi szakemberek (Unión belüli) 
mobilitásának és migrációjának nyomon 
követése, eredményes munkaerő-felvételi 
és megtartási stratégiák illetve kapacitás 
fejlesztés kialakítása.

1.3. Egészségügyi munkaerő: Eredményes 
egészségügyi munkaerő-előrejelzés és -
tervezés kialakítása létszám, gyakorlatok 
köre és képességek – köztük az új 
információs rendszerek és egyéb fejlett 
technológiák használatának képessége –
tekintetében, egészségügyi szakemberek 
(Unión belüli) mobilitásának és 
migrációjának nyomon követése, 
eredményes munkaerő-felvételi és 
megtartási stratégiák illetve kapacitás 
fejlesztés kialakítása.

Or. en
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Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4a) Európai egészségügyi kutatási 
környezet: a nemzeti programokon 
alapuló hatékony és versenyképes európai 
kutatási rendszer számára olyan 
tudományos alapú elgondolások 
kifejlesztése, amelyek a lehető legtöbb 
együttműködést célozzák meg.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
I 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; a megelőzés, a 
diagnosztika és az idáig elhanyagolt 
betegségek terén az innováció betegek 
szolgálatába történő állítása a 
felsőoktatási és nonprofit intézmények, a 
gyógyszeripar és a kkv-k közötti kutatási 
partnerségek megerősítésével Európában 
és világszerte. 

Or. en
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