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KORTFATTAD MOTIVERING

Programmet för hälsa och tillväxt presenteras i en tid av stora utmaningar, som är förbundna 
med globaliseringen och den instabila ekonomiska situationen, som särskilt påverkar EU. 
Kommissionen lanserar programmet för hälsa och tillväxt inom ramen för 
Europa 2020-strategin och den nya budgetramen för perioden 2014–2020 i syfte att främja 
innovation inom hälso- och sjukvården, öka hälso- och sjukvårdssystemens hållbarhet, 
förbättra EU-medborgarnas hälsa och skydda dem från gränsöverskridande hälsohot. Detta 
program är ett komplement till kommissionens insatser för att göra EU till en dynamisk och 
konkurrenskraftig ekonomi. Hälsa anses således i ett ekonomiskt perspektiv ha ett obestridligt 
och prioriterat värde, och EU-medborgarnas hälsa och välmående är en investering i 
framtiden. 

Kommissionens förslag erbjuder emellertid, enligt föredraganden, många möjligheter till att 
stärka EU:s prioriteringar och åtgärder inom andra hälsorelaterade områden. Räckvidden för 
programmet för hälsa och tillväxt kan utvidgas till att även omfatta övergripande förslag till 
åtgärder. Mot bakgrund av detta vill föredraganden framhålla följande:

– Programmet för hälsa och tillväxt måste utnyttjas till att främja den medicinska 
forskningen och samordna den på EU-nivå, för att säkerställa att tillgängliga resurser för 
detta ändamål används effektivt. Utvecklingen av den europeiska forskningen på 
hälsoområdet kommer att göra att den växer och blir hållbarare. 

– Större uppmärksamhet bör ägnas åt fattigdomsrelaterade och försummade sjukdomar, som 
är ansvariga för den höga dödligheten och den försämrade livskvaliteten för miljoner 
människor i utvecklingsländerna. Globaliseringen och migrationsströmmarna gör att dessa 
sjukdomar blir allt vanligare i vissa europeiska länder. EU måste öka sina insatser på detta 
område och samtidigt bidra till att förbättra livskvaliteten i utvecklingsländerna och 
stimulera deras ekonomier.

– Programmet hälsa och tillväxt kompletterar på ett nödvändigt sätt flaggskeppsinitiativet 
”Ny kompetens för nya arbetstillfällen”, framför allt i fråga om ”vita jobb” (arbetstillfällen 
inom hälso- och sjukvård samt socialvård). EU bör garantera de resurser som behövs för 
att tillhandahålla utbildning och livslångt lärande för arbetstagare inom denna sektor, som 
sysselsätter omkring 20 miljoner människor och där utsikterna i fråga om tillväxt är goda, 
framför allt på grund av den åldrande befolkningen.

– För att höja hälso- och sjukvårdspersonalens kvalifikationer och för att modernisera 
arbetsresurserna och arbetsverktygen är det viktigt att utnyttja de möjligheter som den nya 
tekniken erbjuder för att fullt ut utveckla hälso- och sjukvårdens potential och göra den 
effektivare. Särskilt viktiga är de tekniska framsteg som gjorts på grundval av 
radiofrekvensidentifiering (RFID), såsom Sakernas internet.



PE480.750v01-00 4/8 PA\890663SV.doc

SV

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Omkring 20 miljoner människor i 
EU har ”vita jobb” inom hälso- och 
sjukvården och socialvården, och antalet 
förväntas stiga under kommande år på 
grund av den åldrande befolkningen. 
Utbildning och livslångt lärande i denna 
känsliga sektor bör vara en 
huvudprioritet. Behovet av vita jobb och 
investeringar i modern kompetens, såsom 
användning av informationsteknik, måste 
därför utvärderas närmare.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att minimera konsekvenserna för 
folkhälsan av gränsöverskridande hälsohot 
som kan omfatta allt från 
masskontaminering orsakad av kemiska 
föroreningar till pandemier, exempelvis de 
sjukdomshot som varit aktuella på senare 
år, från E coli till influensavirusstammen 
H1N1 och sars (svår akut respiratorisk 
sjukdom), ska programmet bidra till att 
skapa och upprätthålla robusta mekanismer 
och verktyg för att upptäcka, bedöma och 
hantera större gränsöverskridande hot mot 
hälsan. På grund av arten av dessa hot bör 
programmet stödja samordnade 

(11) För att minimera konsekvenserna för 
folkhälsan av gränsöverskridande hälsohot 
som kan omfatta allt från 
masskontaminering orsakad av kemiska 
föroreningar till pandemier, exempelvis de 
sjukdomshot som varit aktuella på senare 
år, från E coli till influensavirusstammen 
H1N1 och sars (svår akut respiratorisk 
sjukdom) eller fattigdomsrelaterade och 
försummade sjukdomar, som ensamma 
påverkar omkring en miljard människor 
världen över och som genom globala 
folkförflyttningar blir allt vanligare i vissa 
europeiska länder, ska programmet bidra 
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folkhälsoåtgärder på EU-nivå för att ta itu 
med olika aspekter som bygger på 
beredskapsplanering, robust och tillförlitlig 
riskbedömning och en stark organisation 
för risk- och krishantering. I detta 
sammanhang är det viktigt att programmet 
kan dra nytta av att det kompletterar 
arbetsprogrammet för Europeiskt centrum 
för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar i kampen mot smittsamma 
sjukdomar och de verksamheter som stöds 
genom unionens program för forskning och 
innovation. Det bör göras särskilda 
ansträngningar för att garantera enhetlighet 
och synergieffekter mellan programmet 
och globala insatser inom hälsoområdet 
som genomförs inom ramen för andra 
gemenskapsprogram och 
gemenskapsinstrument, särskilt när det 
gäller influensa, hiv/aids, tuberkulos och 
andra gränsöverskridande hot mot hälsan. 
Åtgärder inom ramen för programmet kan 
också omfatta gränsöverskridande hälsohot 
som orsakas av biologiska, kemiska och 
miljörelaterade incidenter, miljön och 
klimatförändringen. I kommissionens 
meddelande En budget för Europa 2020 
åtog sig kommissionen att integrera 
klimatförändringar i unionens övergripande 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till mål som rör 
klimatåtgärder. Utgifterna enligt mål 4 i 
programmet Hälsa för tillväxt kommer 
generellt sett att bidra till att detta mål 
uppnås genom åtgärder som rör hot mot 
hälsan i samband med klimatförändringar. 
Kommissionen kommer att lämna 
information om utgifter som rör 
klimatförändringar i programmet Hälsa för 
tillväxt.

till att skapa och upprätthålla robusta 
mekanismer och verktyg för att upptäcka, 
bedöma och hantera större 
gränsöverskridande hot mot hälsan. På 
grund av arten av dessa hot bör 
programmet stödja samordnade 
folkhälsoåtgärder på EU-nivå för att ta itu 
med olika aspekter som bygger på 
beredskapsplanering, robust och tillförlitlig 
riskbedömning och en stark organisation 
för risk- och krishantering. I detta 
sammanhang är det viktigt att programmet 
kan dra nytta av att det kompletterar 
arbetsprogrammet för Europeiskt centrum 
för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar i kampen mot smittsamma 
sjukdomar och de verksamheter som stöds 
genom unionens program för forskning och 
innovation. Det bör göras särskilda 
ansträngningar för att garantera enhetlighet 
och synergieffekter mellan programmet 
och globala insatser inom hälsoområdet 
som genomförs inom ramen för andra 
gemenskapsprogram och 
gemenskapsinstrument, särskilt när det 
gäller influensa, hiv/aids, tuberkulos och 
andra gränsöverskridande hot mot hälsan. 
Åtgärder inom ramen för programmet kan 
också omfatta gränsöverskridande hälsohot 
som orsakas av biologiska, kemiska och 
miljörelaterade incidenter, miljön och 
klimatförändringen. I kommissionens 
meddelande En budget för Europa 2020 
åtog sig kommissionen att integrera 
klimatförändringar i unionens övergripande 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till mål som rör 
klimatåtgärder. Utgifterna enligt mål 4 i 
programmet Hälsa för tillväxt kommer 
generellt sett att bidra till att detta mål 
uppnås genom åtgärder som rör hot mot 
hälsan i samband med klimatförändringar. 
Kommissionen kommer att lämna 
information om utgifter som rör 
klimatförändringar i programmet Hälsa för 
tillväxt.

Or. en



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

SV

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Ett effektivt och internationellt 
konkurrenskraftigt europeiskt 
forskningslandskap är avgörande för en 
hållbar och växande hälso- och sjukvård. 
Programmet bör också bidra till att 
garantera att det europeiska 
forskningslandskapet är effektivt 
strukturerat och välutvecklat och att det 
utvecklas synergier samt att de 
begränsade nationella och europeiska 
resurserna används effektivt. För detta 
ändamål krävs en vetenskapligt inriktad 
process där ett EU-koncept kommer att 
utarbetas på grundval av nationell 
verksamhet och med hänsyn till 
forskningsbehovet och i synnerhet hälso-
och sjukvårdens behov. Ett sådant 
koncept bör utarbetas med stöd av detta 
program.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2. Innovation inom hälso- och 
sjukvårdsområdet och e-hälsa: öka 
driftskompatibiliteten mellan 
patientregister och andra 
e-hälsotillämpningar, stödja europeiskt 
samarbete om e-hälsa, bl.a. när det gäller 
register och hälso- och 
sjukvårdspersonalens användning av dessa. 

1.2. Innovation inom hälso- och 
sjukvårdsområdet och e-hälsa: öka 
driftskompatibiliteten mellan 
patientregister och andra 
e-hälsotillämpningar, såsom 
Sakernas internet, stödja europeiskt 
samarbete om e-hälsa, bl.a. när det gäller 
register och hälso- och 
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Detta kommer till nytta för det europeiska 
frivilliga nätverket för e-hälsa som inrättats 
genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/24/EU.

sjukvårdspersonalens användning av dessa.
Detta kommer till nytta för det europeiska 
frivilliga nätverket för e-hälsa som inrättats 
genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/24/EU.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3. Personalresurser: utveckla metoder för 
effektiva prognoser och effektiv planering 
av personalresurser inom hälso- och 
sjukvårdssektorn i fråga om antal, 
kompetensbredd och färdigheter med 
övervakning (inom EU) av hälso- och 
sjukvårdspersonals rörlighet och migration, 
införa effektiva strategier för att rekrytera 
och behålla personal och utveckla deras 
kapacitet.

1.3. Personalresurser: utveckla metoder för 
effektiva prognoser och effektiv planering 
av personalresurser inom hälso- och 
sjukvårdssektorn i fråga om antal, 
kompetensbredd och färdigheter, däribland 
färdigheten att använda nya 
informationssystem och annan avancerad 
teknik, med övervakning (inom EU) av 
hälso- och sjukvårdspersonals rörlighet och 
migration, införa effektiva strategier för att 
rekrytera och behålla personal och utveckla 
deras kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1.4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.4a. Europeiskt forskningslandskap på 
hälsoområdet: utarbeta vetenskapligt 
inriktade koncept för ett effektivt och 
konkurrenskraftigt europeiskt 
forskningssystem som grundar sig på 
nationella program och syftar till att 
uppnå största möjliga synergier.
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Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1. Beredskap för och insatser mot 
allvarliga gränsöverskridande hälsohot med 
hänsyn till och samordning med globala 
insatser: införa gemensamma element för 
allmän och specifik beredskapsplanering, 
inklusive för pandemisk influensa, och 
regelbundet rapportera om genomförandet 
av beredskapsplanerna.

4.1. Beredskap för och insatser mot 
allvarliga gränsöverskridande hälsohot med 
hänsyn till och samordning med globala 
insatser: införa gemensamma element för 
allmän och specifik beredskapsplanering, 
inklusive för pandemisk influensa, och 
regelbundet rapportera om genomförandet 
av beredskapsplanerna; låta innovationer 
komma patienterna till del för 
förebyggande, diagnos och behandling av 
hittills försummade sjukdomar (såsom 
fattigdomsrelaterade och försummade 
sjukdomar), genom att stärka 
forskningspartnerskap mellan högskolor, 
icke-vinstdrivande institutioner, 
läkemedelsindustrin och små och 
medelstora företag i EU och världen över. 

Or. en


