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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Program Zdravje za rast prihaja v času velikih izzivov, povezanih z globalizacijo in 
negotovim gospodarskim položajem, ki še posebej vpliva na Evropsko unijo. Komisija ga 
vzpostavlja v okviru strategije 2020 in novih finančnih perspektiv za obdobje 2014–2020, da 
bi spodbudila inovacije na področju zdravstvenega varstva, povečala vzdržnost zdravstvenih 
sistemov, izboljšala zdravje državljanov Evropske unije in jih zaščitila pred čezmejnimi 
nevarnostmi za zdravje. S tem programom dopolnjuje prizadevanja za vzpostavitev 
dinamičnega in konkurenčnega gospodarstva v EU. Zdravje je tako z gospodarskega vidika 
temeljna vrednota, ki jo je treba prednostno obravnavati: zdravje in dobro počutje evropskih 
državljanov je zagotovilo prihodnosti.

Vendar pripravljavka mnenja meni, da predlog Komisije nudi številne priložnosti za okrepitev 
prednostnih nalog in delovanja Unije na drugih področjih, ki so povezana z zdravjem. Tako bi 
program Zdravje za rast lahko imel večji domet s tem, da bi omogočal medsektorsko 
delovanje. Pripravljavka mnenja zato:

 poudarja, da ga je treba izkoristiti za spodbujanje medicinskih raziskav in njihovo 
usklajevanje na evropski ravni ter zagotoviti, da bodo temu namenjena sredstva 
učinkovito uporabljena. Razvoj evropskega raziskovalnega prostora na področju 
zdravja omogoča zagotavljanje njegove vzdržnosti in rasti;

 poziva, naj se večja pozornost nameni boleznim, povezanim z revščino, in 
zapostavljenim boleznim, ki so razlog za visoko stopnjo umrljivosti in negativno 
vplivajo na kakovost življenja milijonov ljudi v državah v razvoju. Zaradi 
globalizacije in migracijskih tokov so te bolezni čedalje bolj prisotne v nekaterih 
evropskih državah. Zato mora Evropska unija okrepiti delovanje na tem področju in 
prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v državah v razvoju ter jim s tem pomagati 
pri zagonu njihovega gospodarstva; 

 poudarja, da mora program Zdravje za rast dopolnjevati vodilno pobudo o novih 
znanjih in spretnostih za nova delovna mesta, zlasti kar zadeva „bela delovna mesta“ 
(delovna mesta v sektorju zdravstvenih in socialnih storitev). Evropska unija mora 
zagotoviti potrebna sredstva za izobraževanje in usposabljanje delavcev v tem 
sektorju, ki zaposluje okrog 20 milijonov ljudi in ima dobre možnosti za nadaljnjo 
rast, predvsem zaradi staranja prebivalstva; 

 meni, da je treba za usposabljanje zdravstvenih delavcev ter posodobitev delovnih 
sredstev in pripomočkov izkoristiti možnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije, da bi 
razvili celoten potencial zdravstvenih storitev in izboljšali njihovo učinkovitost in 
uspešnost. Pri tem je treba še posebej omeniti napredek v tehnologijah, kot je internet 
stvari, ki temeljijo na radiofrekvenčni identifikaciji.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Okoli 20 milijonov ljudi v Evropski 
uniji je zaposlenih na „belih delovnih 
mestih“ v sektorju zdravstvenih in 
socialnih storitev, njihovo število pa naj bi 
se zaradi staranja prebivalstva v 
prihodnjih letih še povečalo.
Usposabljanje in vseživljenjsko življenje v 
tem občutljivem sektorju bi morala biti 
poglavitni prednostni nalogi. Zato je treba 
natančneje oceniti potrebo po belih 
delovnih mestih in naložbah v sodobna 
znanja in spretnosti, na primer v uporabo 
informacijskih tehnologij.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zmanjševanje posledic za javno 
zdravje, ki jih imajo čezmejne nevarnosti 
za zdravje, ki lahko vključujejo vse od 
množičnega onesnaženja zaradi kemičnih 
nesreč do pandemij, kot so bili nedavni 
primeri E. coli, sev gripe H1N1 ali SARS 
(sindrom akutnega oteženega dihanja), 
mora program prispevati k oblikovanju in 
vzdrževanju trdnih mehanizmov in orodij 
za odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje 
večjih čezmejnih nevarnosti za zdravje. 
Zaradi narave teh nevarnosti mora program 
za obravnavo različnih vidikov podpirati 
usklajene ukrepe na področju javnega 
zdravja, ki temeljijo na načrtovanju 
pripravljenosti in odzivanja, trdni in 

(11) Za zmanjševanje posledic za javno 
zdravje, ki jih imajo čezmejne nevarnosti 
za zdravje, ki lahko vključujejo vse od 
množičnega onesnaženja zaradi kemičnih 
nesreč do pandemij, kot so bili nedavni 
primeri E. coli, sev gripe H1N1 ali SARS 
(sindrom akutnega oteženega dihanja), ali 
do bolezni, povezanih z revščino, in 
zapostavljenih bolezni, ki tarejo približno 
milijardo ljudi po vsem svetu in ki so 
zaradi splošne migracije prebivalstva v 
nekaterih evropskih državah vedno bolj 
prisotne, mora program prispevati k 
oblikovanju in vzdrževanju trdnih 
mehanizmov in orodij za odkrivanje, 
ocenjevanje in obvladovanje večjih 
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zanesljivi oceni tveganja ter močnem 
okviru za obvladovanje tveganj in kriz. V 
zvezi s tem je pomembno, da se program 
dopolnjuje z delovnim programom 
Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni v boju proti 
nalezljivim boleznim in z dejavnostmi, ki 
jih podpirajo programi Unije na področju 
raziskav in inovacij. Posebna prizadevanja 
je treba usmeriti v zagotavljanje 
usklajenosti in sinergij med programom in 
delom na področju zdravja na svetovni 
ravni v okviru drugih programov in 
instrumentov Skupnosti, ki obravnavajo 
zlasti področje gripe, virusa HIV/aidsa, 
tuberkuloze in drugih čezmejnih nevarnosti 
za zdravje v tretjih državah. Ukrepi iz 
programa lahko obravnavajo tudi čezmejne 
nevarnosti za zdravje zaradi bioloških in 
kemičnih nesreč, okolja in podnebnih 
sprememb. Komisija se je, kot je navedla v 
sporočilu „Proračun za strategijo Evropa 
2020“, zavezala, da bo podnebne 
spremembe vključila v splošne programe 
porabe Unije in vsaj 20 % proračuna Unije 
namenila ciljem, povezanim s podnebjem. 
Poraba programa Zdravje za rast v okviru 
cilja 4 bo na splošno prispevala k temu 
cilju, saj bo namenjena obravnavanju 
nevarnosti za zdravje, povezanih s 
podnebnimi spremembami. Komisija bo 
zagotavljala informacije o izdatkih na 
področju podnebnih sprememb v okviru 
programa Zdravje za rast.

čezmejnih nevarnosti za zdravje. Zaradi 
narave teh nevarnosti mora program za 
obravnavo različnih vidikov podpirati 
usklajene ukrepe na področju javnega 
zdravja, ki temeljijo na načrtovanju 
pripravljenosti in odzivanja, trdni in 
zanesljivi oceni tveganja ter močnem 
okviru za obvladovanje tveganj in kriz. V 
zvezi s tem je pomembno, da se program 
dopolnjuje z delovnim programom 
Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni v boju proti 
nalezljivim boleznim in z dejavnostmi, ki 
jih podpirajo programi Unije na področju 
raziskav in inovacij. Posebna prizadevanja 
je treba usmeriti v zagotavljanje 
usklajenosti in sinergij med programom in 
delom na področju zdravja na svetovni 
ravni v okviru drugih programov in 
instrumentov Skupnosti, ki obravnavajo 
zlasti področje gripe, virusa HIV/aidsa, 
tuberkuloze in drugih čezmejnih nevarnosti 
za zdravje v tretjih državah. Ukrepi iz 
programa lahko obravnavajo tudi čezmejne 
nevarnosti za zdravje zaradi bioloških in 
kemičnih nesreč, okolja in podnebnih 
sprememb. Komisija se je, kot je navedla v 
sporočilu „Proračun za strategijo Evropa 
2020“, zavezala, da bo podnebne 
spremembe vključila v splošne programe 
porabe Unije in vsaj 20 % proračuna Unije 
namenila ciljem, povezanim s podnebjem. 
Poraba programa Zdravje za rast v okviru 
cilja 4 bo na splošno prispevala k temu 
cilju, saj bo namenjena obravnavanju 
nevarnosti za zdravje, povezanih s 
podnebnimi spremembami. Komisija bo 
zagotavljala informacije o izdatkih na 
področju podnebnih sprememb v okviru 
programa Zdravje za rast.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Učinkovit in mednarodno 
konkurenčen evropski raziskovalni 
prostor je bistven za vzdržnost in razvoj 
sistemov zdravstvenega varstva. Ta 
program bi moral prispevati tudi k 
učinkovito urejenemu in visoko razvitemu 
evropskemu raziskovalnemu prostoru, ki 
bi omogočal razvoj sinergij, ter k 
učinkoviti uporabi nacionalnih in 
evropskih sredstev. Za to je potreben 
znanstveno podprt proces, v okviru 
katerega bo na podlagi nacionalnih 
dejavnosti in ob upoštevanju potreb na 
področju raziskav, zlasti zdravstvenega 
sistema, oblikovan evropski koncept. S 
tem programom bi bilo treba podpirati 
razvoj takšnega koncepta.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.2. Zdravstvene inovacije in e-zdravje: 
povečanje interoperabilnosti registrov 
pacientov in drugih rešitev e-zdravja; 
podpora evropskemu sodelovanju na 
področju e-zdravja, zlasti glede registrov in 
sprejetja s strani zdravstvenih delavcev. To
bo prispevalo k doseganju rezultatov 
evropske prostovoljne mreže za e-zdravje, 
vzpostavljene z Direktivo 2011/24/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta.

1.2. Zdravstvene inovacije in e-zdravje: 
povečanje interoperabilnosti registrov 
pacientov in drugih rešitev e-zdravja, kot je 
internet stvari; podpora evropskemu 
sodelovanju na področju e-zdravja, zlasti 
glede registrov in sprejetja s strani 
zdravstvenih delavcev. To bo prispevalo k 
doseganju rezultatov evropske prostovoljne 
mreže za e-zdravje, vzpostavljene z 
Direktivo 2011/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.3. Delovna sila v zdravstvu: razvoj 
napovedovanja in načrtovanja učinkovite 
delovne sile v zdravstvu v smislu številk, 
obsega prakse ter znanja in spretnosti, 
spremljanje mobilnosti (v Uniji) in 
migracij zdravstvenih delavcev, 
oblikovanje učinkovitih strategij 
zaposlovanja in zadrževanja zaposlenih ter 
razvoj zmogljivosti.

1.3. Delovna sila v zdravstvu: razvoj 
napovedovanja in načrtovanja učinkovite 
delovne sile v zdravstvu v smislu številk, 
obsega prakse ter znanja in spretnosti, 
vključno s sposobnostjo uporabe novih 
informacijskih sistemov in drugih 
naprednih tehnologij, spremljanje 
mobilnosti (v Uniji) in migracij 
zdravstvenih delavcev, oblikovanje 
učinkovitih strategij zaposlovanja in 
zadrževanja zaposlenih ter razvoj 
zmogljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Priloga I – točka 1.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1.4a. Evropski raziskovalni prostor na 
področju zdravja: razvoj znanstveno 
podprtih konceptov za učinkovit in 
konkurenčen evropski raziskovalni sistem, 
temelječ na nacionalnih programih in 
namenjen čim večji sinergiji.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Priloga I – točka 4,1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.1. Pripravljenost in odziv na hude 
čezmejne nevarnosti za zdravje ob 
upoštevanju svetovnih pobud in ob 
usklajevanju z njimi: vzpostavitev skupnih 
elementov načrtovanja za splošno in 
posebno pripravljenost, vključno za 
pandemijo gripe, ter redno poročanje o 
izvajanju načrtov pripravljenosti.

4.1. Pripravljenost in odziv na hude 
čezmejne nevarnosti za zdravje ob 
upoštevanju svetovnih pobud in ob 
usklajevanju z njimi: vzpostavitev skupnih 
elementov načrtovanja za splošno in 
posebno pripravljenost, vključno za 
pandemijo gripe, ter redno poročanje o 
izvajanju načrtov pripravljenosti, 
usmeritev inovacij k bolnikom za 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje doslej zapostavljenih bolezni 
(na primer bolezni, povezanih z revščino) 
z okrepitvijo raziskovalnih partnerstev 
med akademskimi in neprofitnimi 
ustanovami, farmacevtsko industrijo ter 
malimi in srednjimi podjetji v Evropi in po 
svetu. 

Or. en


