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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” powstaje w czasie poważnych trudności 
wynikających z globalizacji i niełatwej sytuacji gospodarczej, szczególnie silnie odczuwanej 
w Unii Europejskiej. Komisja inicjuje program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” w 
ramach strategii Europa 2020 i wobec nowej perspektywy finansowej na okres 2014-2020, 
chcąc sprzyjać innowacyjności w sektorze opieki zdrowotnej, uzyskać bardziej 
zrównoważony charakter systemów ochrony zdrowia, poprawić stan zdrowia obywateli UE i 
chronić ich przed transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia. Dzięki temu programowi 
Komisja uzupełnia starania o tworzenie w UE dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki. 
Zdrowie postrzegane jest zatem, w wymiarze gospodarczym, jako niezbędna i priorytetowa 
wartość: zdrowie i dobre samopoczucie obywateli ma być gwarancją na przyszłość.

Niezależnie od tego wniosek Komisji oferuje również – zdaniem sprawozdawczyni – liczne 
możliwości wspierania priorytetów i działań UE w innych dziedzinach powiązanych ze 
zdrowiem. Zakres programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” można rozszerzyć, 
proponując działania międzydyscyplinarne. W związku z tym sprawozdawczyni:

- podkreśla konieczność wykorzystania programu „Zdrowie na rzecz wzrostu 
gospodarczego” do pobudzania badań z zakresu medycyny i skoordynowania ich na 
szczeblu europejskim, by zapewnić wydajne korzystanie z dostępnych zasobów; 
rozwój europejskich badań naukowych dotyczących zdrowia pozwoli zapewnić wzrost 
i zrównoważony charakter tego sektora;

- apeluje o zwrócenie większej uwagi na choroby związane z ubóstwem i choroby 
zaniedbane (poverty-related and neglected diseases, PNRD), będące przyczyną 
wysokiej śmiertelności i spadku jakości życia milionów mieszkańców krajów 
rozwijających się; globalizacja i przepływy migracyjne powodują coraz częstsze 
występowanie tych chorób w niektórych krajach europejskich; w związku z tym 
należy zintensyfikować europejskie działania w tym obszarze, a jednocześnie UE 
powinna przyczyniać się do poprawy jakości życia w krajach rozwijających się, a tym 
samym sprzyjać pobudzaniu ich gospodarki;

- zauważa nieuniknioną komplementarność programu „Zdrowie na rzecz wzrostu 
gospodarczego” i inicjatywy przewodniej „Nowe umiejętności dla nowych miejsc 
pracy”, zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. białe miejsca pracy, czyli miejsca pracy w 
sektorze opieki zdrowotnej i usług społecznych; UE powinna gwarantować zasoby 
niezbędne do kształcenia i szkolenia pracowników tego sektora, w którym 
zatrudnionych jest około 20 milionów osób i który daje realne perspektywy wzrostu, 
głównie ze względu na coraz większą liczbę osób starszych w piramidzie wieku 
ludności;

- w nawiązaniu do kwalifikacji pracowników służby zdrowia, przy równoczesnym 
zaakcentowaniu kwestii modernizacji zasobów i narzędzi pracy, przypomina o 
konieczności wykorzystywania możliwości płynących z nowych technologii do 
pełnego rozwoju potencjału usług zdrowotnych oraz do poprawy ich wydajności i 
skuteczności; w tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera postęp w rozwoju 
technologii opartych na identyfikacji przy użyciu fal radiowych (RFID), w tym 
technologii internetu przedmiotów.
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Około 20 milionów osób w całej UE 
pracuje w sektorze opieki zdrowotnej i 
usług społecznych (tzw. białe miejsca 
pracy), przy czym w nadchodzących latach 
liczba ta najprawdopodobniej wzrośnie ze 
względu na starzenie się społeczeństwa. 
Priorytetem w tym kluczowym sektorze 
powinno być szkolenie i kształcenie 
ustawiczne. W związku z tym należy 
dokładniej ocenić zapotrzebowanie na 
białe miejsca pracy oraz inwestycje w 
nowoczesne umiejętności, takie jak 
wykorzystywanie technologii 
informacyjnych.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby ograniczyć do minimum skutki 
dla zdrowia publicznego wynikające z 
transgranicznych zagrożeń zdrowotnych, 
które mogą obejmować zakres od 
masowych zanieczyszczeń 
spowodowanych zdarzeniami 
chemicznymi lub radiologicznymi aż do 
pandemii, takich jak te wywołane ostatnio 
przez E. coli i szczep grypy H1N1 lub 
związane z SARS (zespół ostrej ciężkiej 

(11) Aby ograniczyć do minimum skutki 
dla zdrowia publicznego wynikające z 
transgranicznych zagrożeń zdrowotnych, 
które mogą obejmować zakres od 
masowych zanieczyszczeń 
spowodowanych zdarzeniami 
chemicznymi aż do epidemii lub pandemii, 
takich jak te wywołane ostatnio przez E. 
coli i H1N1 lub związane z SARS (zespół 
ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej), 
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niewydolności oddechowej), program 
powinien przyczynić się do tworzenia i 
utrzymywania solidnych mechanizmów i 
narzędzi do celów wykrywania, oceny i 
opanowywania poważnych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Z 
racji charakteru wspomnianych zagrożeń 
program powinien wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie UE odnoszące się 
do różnych aspektów, w oparciu o 
planowanie gotowości i reagowania, 
rzetelną i wiarygodną ocenę ryzyka, a 
także solidne ramy zarządzania ryzykiem i 
sytuacjami kryzysowymi. W tym 
kontekście istotne jest, aby program 
wykorzystał komplementarność z 
programem prac Europejskiego Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w 
walce z chorobami zakaźnymi, a także 
działania wspierane w ramach unijnych 
programów na rzecz badań i innowacji. 
Należy podjąć szczególne wysiłki w celu 
zapewnienia spójności i synergii pomiędzy 
programem a działaniami w dziedzinie 
ochrony zdrowia na świecie, 
prowadzonymi w ramach innych 
programów i instrumentów 
wspólnotowych, głównie w odniesieniu do 
grypy, HIV/AIDS, gruźlicy i innych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia w 
państwach trzecich. Działania prowadzone 
w ramach programu mogą także objąć 
transgraniczne zagrożenia dla zdrowia 
spowodowane incydentami biologicznymi i 
chemicznymi, a także zmianą środowiska i 
klimatu. Jak określono w komunikacie 
Komisji „Budżet z perspektywy „Europy 
2020””, Komisja zobowiązała się do 
uwzględniania zmian klimatu w ogólnych 
unijnych programach wydatkowania, jak 
również do skierowania co najmniej 20 % 
budżetu Unii na cele związane z klimatem. 
Wydatkowanie przy realizacji programu 
„Zdrowie na rzecz wzrostu 
gospodarczego” w ramach celu 4 przyczyni 
się w sposób ogólny do osiągnięcia tego 
celu poprzez przeciwdziałanie 

a także choroby związane z ubóstwem i 
choroby zaniedbane, na które cierpi około 
miliarda ludzi na całym świecie, a których 
liczba w niektórych krajach europejskich 
stale wzrasta ze względu na przepływy 
ludności na skalę światową, program 
powinien przyczynić się do tworzenia i 
utrzymywania solidnych mechanizmów i 
narzędzi do celów wykrywania, oceny i 
opanowywania poważnych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Z 
racji charakteru wspomnianych zagrożeń 
program powinien wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie UE odnoszące się 
do różnych aspektów, w oparciu o 
planowanie gotowości i reagowania, 
rzetelną i wiarygodną ocenę ryzyka, a 
także solidne ramy zarządzania ryzykiem i 
sytuacjami kryzysowymi. W tym 
kontekście istotne jest, aby program 
wykorzystał komplementarność z 
programem prac Europejskiego Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w 
walce z chorobami zakaźnymi, a także 
działania wspierane w ramach unijnych 
programów na rzecz badań i innowacji. 
Należy podjąć szczególne wysiłki w celu 
zapewnienia spójności i synergii pomiędzy 
programem a działaniami w dziedzinie 
ochrony zdrowia na świecie, 
prowadzonymi w ramach innych 
programów i instrumentów 
wspólnotowych, głównie w odniesieniu do 
grypy, HIV/AIDS, gruźlicy i innych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia w 
państwach trzecich. Działania prowadzone 
w ramach programu mogą także objąć 
transgraniczne zagrożenia dla zdrowia 
spowodowane incydentami biologicznymi i 
chemicznymi, a także zmianą środowiska i 
klimatu. Jak określono w komunikacie 
Komisji „Budżet z perspektywy „Europy 
2020””, Komisja zobowiązała się do 
uwzględniania zmian klimatu w ogólnych 
unijnych programach wydatkowania, jak 
również do skierowania co najmniej 20 % 
budżetu Unii na cele związane z klimatem. 
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zagrożeniom dla zdrowia powiązanym ze 
zmianą klimatu. Komisja będzie 
informować o wydatkach związanych ze 
zmianą klimatu w ramach programu 
„Zdrowie na rzecz wzrostu 
gospodarczego”.

Wydatkowanie przy realizacji programu 
„Zdrowie na rzecz wzrostu 
gospodarczego” w ramach celu 4 przyczyni 
się w sposób ogólny do osiągnięcia tego 
celu poprzez przeciwdziałanie 
zagrożeniom dla zdrowia powiązanym ze 
zmianą klimatu. Komisja będzie 
informować o wydatkach związanych ze 
zmianą klimatu w ramach programu 
„Zdrowie na rzecz wzrostu 
gospodarczego”.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Do zrównoważonego rozwoju i 
wzrostu w opiece zdrowotnej niezbędne są 
takie warunki dla europejskich badań 
naukowych, które zapewnią im wydajność 
i konkurencyjność na skalę 
międzynarodową. Program powinien 
także pomóc zagwarantować efektywnie 
zorganizowaną, wysoce rozwiniętą i 
zapewniającą synergię strukturę 
europejskich badań naukowych 
dotyczących zdrowia oraz wydajne 
wykorzystanie ograniczonych zasobów 
krajowych i europejskich. Niezbędny w 
tym celu jest również ukierunkowany na 
naukę proces, w którym w oparciu o 
działania krajowe opracowana zostanie 
europejska koncepcja uwzględniająca 
potrzeby badawcze, a szczególnie potrzeby 
systemu opieki zdrowotnej. Program 
powinien wspierać tworzenie takiej 
koncepcji.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2. Innowacje w dziedzinie zdrowia i e-
zdrowie: zwiększanie interoperacyjności 
rejestrów pacjentów oraz innych rozwiązań 
w zakresie e-zdrowia; wspieranie 
europejskiej współpracy w zakresie e-
zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do 
rejestrów oraz wykorzystania przez 
pracowników służby zdrowia. Będzie to 
służyć europejskiej dobrowolnej sieci do 
spraw e-zdrowia ustanowionej dyrektywą 
2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

1.2. Innowacje w dziedzinie zdrowia i e-
zdrowie: zwiększanie interoperacyjności 
rejestrów pacjentów oraz innych rozwiązań 
w zakresie e-zdrowia, takich jak internet 
przedmiotów; wspieranie europejskiej 
współpracy w zakresie e-zdrowia, 
zwłaszcza w odniesieniu do rejestrów oraz 
wykorzystania przez pracowników służby 
zdrowia. Będzie to służyć europejskiej 
dobrowolnej sieci do spraw e-zdrowia 
ustanowionej dyrektywą 2011/24/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.3. Pracownicy służby zdrowia: 
opracowanie skutecznego prognozowania i 
planowania w odniesieniu do pracowników 
służby zdrowia w kategoriach liczb, 
zakresu praktyki i umiejętności, 
monitorowanie mobilności (w Unii) oraz 
migracji pracowników służby zdrowia, 
ustanowienie efektywnych strategii naboru 
i zatrzymywania pracowników oraz 
rozwoju potencjału.

1.3. Pracownicy służby zdrowia: 
opracowanie skutecznego prognozowania i 
planowania w odniesieniu do pracowników 
służby zdrowia w kategoriach liczb, 
zakresu praktyki i umiejętności, w tym 
umiejętności wykorzystania nowych 
systemów informacyjnych oraz innych 
zaawansowanych technologii, 
monitorowanie mobilności (w Unii) oraz 
migracji pracowników służby zdrowia, 
ustanowienie efektywnych strategii naboru 
i zatrzymywania pracowników oraz 
rozwoju potencjału.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 1.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.4a Struktura europejskich badań 
naukowych dotyczących zdrowia:
opracowanie ukierunkowanych na naukę 
koncepcji na rzecz skutecznego i 
konkurencyjnego europejskiego systemu 
badań w oparciu o programy krajowe oraz 
z nastawieniem na maksymalizację 
synergii.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 4.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1. Gotowość oraz reagowanie na 
poważne transgraniczne zagrożenia dla 
zdrowia, przy uwzględnieniu 
ogólnoświatowych inicjatyw oraz 
koordynacji z nimi: wprowadzanie 
wspólnych elementów ogólnego i 
szczególnego planowania w zakresie 
gotowości, w tym w odniesieniu do grypy 
pandemicznej, a także regularne 
przedkładanie sprawozdań z wykonywania 
planów w zakresie gotowości.

4.1. Gotowość oraz reagowanie na 
poważne transgraniczne zagrożenia dla 
zdrowia, przy uwzględnieniu 
ogólnoświatowych inicjatyw oraz 
koordynacji z nimi: wprowadzanie 
wspólnych elementów ogólnego i 
szczególnego planowania w zakresie 
gotowości, w tym w odniesieniu do grypy 
pandemicznej, a także regularne 
przedkładanie sprawozdań z wykonywania 
planów w zakresie gotowości. Przybliżanie 
pacjentom innowacyjnych rozwiązań na 
rzecz profilaktyki, diagnozowania i 
leczenia zaniedbanych chorób (takich jak 
choroby związane z ubóstwem i choroby 
zaniedbane) przez zacieśnianie 
współpracy badawczej między instytucjami 
akademickimi, instytucjami non-profit, 
branżą farmaceutyczną oraz małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami w Europie i 
na świecie. 
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