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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kriza je pokazala, da je eden od naukov pandemije COVID-19, da moramo vzpostaviti 
ambiciozen sklad/program EU za zdravje. To, da ne bi imeli dovolj medicinske opreme, se ne 
sme nikoli več ponoviti. Zdravstveni delavci se nikoli več ne bi smeli biti prisiljeni odločiti, 
kateri bolniki bodo prejeli življenjsko pomembno opremo. V luči pandemije COVID-19 se je 
treba strinjati s tem, da se morajo različni nacionalni zdravstveni sistemi med seboj bolj 
usklajevati in bolje sodelovati. Prisluhniti moramo pozivom naših državljanov, ki želijo, da 
EU na področju zdravja prevzame aktivnejšo vlogo.

Evropski parlament je pogosto razpravljal o tem vprašanju, a je bilo pri njegovem reševanju 
doseženega le malo napredka, pri čemer niso bile docela izkoriščene niti omejene možnosti, ki 
jih ponujajo ustanovne pogodbe. Pandemija je pokazala, da lahko krhkost ali manjša odpornost 
enega nacionalnega zdravstvenega sistema vpliva na celotno EU. 

Pripravljavec mnenja zato pozdravlja predlog Komisije za Program EU za zdravje. Glede na 
ambicije in filozofijo programa gre za zgodovinsko prelomnico. Končno smo dobili samostojen 
program ustreznih razsežnosti. Pri tem pa je pandemija COVID-19 v skladu s sporočilom 
Komisije pokazala, da je potrebnih vsaj 70 milijard EUR za naložbe v zdravstveno 
infrastrukturo1. 

Komisija predlaga tri splošne in deset posebnih ciljev. V Prilogi I je navedenih 50 možnih vrst 
upravičenih ukrepov. Pričakuje se, da bo mogoče s tem naborom orodij okrepiti odpornost 
zdravstvenih sistemov v vseh državah članicah. Pripravljavec mnenja zato predlaga, da bi bili 
ukrepi geografsko široko in uravnoteženo porazdeljeni.

Proračun je zato znatno večji kot prvotni proračun, predviden za sklop za zdravje v okviru 
predlaganega Evropskega socialnega sklada plus. Pri tem pa se hkrati predlaga, da bi največji 
delež dodeljenih finančnih sredstev predstavljali zunanji namenski prejemki iz naslova 
instrumenta EU za okrevanje in da bi se v prvih letih programskega obdobja izplačal vnaprej. 
Pripravljavec mnenja meni, da dve stvari zagotovo držita. Prvič, predlagani skupni znesek je 
najnižji možni znesek, če želimo uresničiti pričakovanja državljanov in se spoprijeti z dobro 
znanimi slabostmi naših zdravstvenih sistemov, ki jih je pandemija še povečala. In drugič, tudi 
za obdobje po letu 2024 bomo potrebovali ambiciozen program EU na področju zdravja.

Glede na to, da Evropski parlament kot proračunski organ formalno ni pristojen za odločanje o 
višini proračuna instrumenta EU za okrevanje, pripravljavec mnenja v osnutku mnenja 
predlaga, da se delež sredstev iz večletnega finančnega okvira poveča.

Kar zadeva financiranje, upravljanje in izvajanje Programa, pripravljavec mnenja razume, da 
je bila Komisija pri pripravi tega predloga pod izjemnim časovnim pritiskom, a vseeno meni, 
da predlagana izjemna prožnost ne bi smela posegati v načela dobrega upravljanja, 
vključenosti Evropskega parlamenta, preglednosti in odgovornosti. Zato predlaga, da se 
zagotovi, da bodo sinergije Programa z drugimi organi, programi in skladi EU okrepljene in 
da bo slednje bolj dopolnjeval, zlasti tako da se vzpostavi zanesljiv in učinkovit mehanizem, 
ki bo pomagal preprečiti podvajanje financiranja in zagotoviti sinergije. Poziva tudi, naj se 
povečajo mandati in proračuni agencij EU, ki se ukvarjajo s cilji na področju zdravja. Poleg 

1https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
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tega vztraja, da je treba opraviti oceno in revizijo Programa. Namen predlogov sprememb je 
te vidike pojasniti in poskrbeti za to, da bo predlog za deležnike postal bolj jasen in 
predvidljiv, pa tudi jasno zagotoviti evropsko dodano vrednost Programa. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Program bi moral podpirati 
vzpostavitev stalnih skupnih evropskih 
služb za nujno zdravstveno pomoč, in 
sicer pod imenom modra zdravstvena 
enota EU. Novo enoto bi morali sestavljati 
zdravstveno osebje in strokovnjaki za 
izredne razmere iz različnih držav članic, 
enote za nujno zdravstveno pomoč pa bi 
morale biti pristojne za čezmejno pomoč 
ter vseevropske zdravstvene situacije ali 
krize. Modra zdravstvena enota EU bi 
morala uporabiti pozitivne izide 
prostovoljne mobilnosti zdravstvenega 
osebja, ki se financira iz mehanizma EU 
za civilno zaščito.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Zaradi resne narave čezmejnih 
nevarnosti za zdravje bi moral Program 
podpirati usklajene javnozdravstvene 
ukrepe na ravni Unije za obravnavanje 
različnih vidikov takih nevarnosti. Da bi se 
okrepile zmogljivosti Unije za pripravo in 
odzivanje na zdravstveno krizo ter njeno 
obvladovanje, bi moral Program 
zagotavljati podporo ukrepom, sprejetim v 

(10) Zaradi resne narave čezmejnih 
nevarnosti za zdravje bi moral Program 
podpirati usklajene javnozdravstvene 
ukrepe na ravni Unije za obravnavanje 
različnih vidikov takih nevarnosti. Da bi se 
okrepile zmogljivosti Unije za pripravo in 
odzivanje na zdravstveno krizo ter njeno 
obvladovanje, bi moral Program 
zagotavljati podporo ukrepom, sprejetim v 
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okviru mehanizmov in struktur, 
vzpostavljenih s Sklepom št. 
1082/2013/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta10, ter drugih ustreznih mehanizmov 
in struktur, vzpostavljenih na ravni Unije. 
To bi lahko vključevalo strateško 
ustvarjanje zalog osnovne medicinske 
opreme ali krepitev zmogljivosti za 
odzivanje na krize, preventivne ukrepe v 
zvezi s cepljenjem in imunizacijo ter 
okrepljene programe nadzora. V tem 
okviru bi moral Program spodbujati 
vseevropsko in medsektorsko 
preprečevanje kriz, pripravljenost nanje, 
njihov nadzor in obvladovanje ter 
zmogljivost za odzivanje akterjev nanje na 
ravni Unije ter na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, vključno z načrtovanjem 
ukrepov za nepredvidljive razmere in 
vajami za pripravljenost, v skladu s 
pristopom „eno zdravje“. Olajšati bi moral 
vzpostavitev integriranega medsektorskega 
okvira za obveščanje o tveganjih, ki bi 
deloval v vseh fazah zdravstvene krize, 
torej pri preprečevanju, pripravljenosti in 
odzivanju.

okviru mehanizmov in struktur, 
vzpostavljenih s Sklepom št. 
1082/2013/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta10, ter drugih ustreznih mehanizmov 
in struktur, vzpostavljenih na ravni Unije. 
To bi lahko vključevalo strateško 
ustvarjanje zalog osnovne medicinske 
opreme, kar bi dopolnjevalo rezervo za 
odzivanje na krize, ki je bila v času 
pandemije COVID-19 ustvarjena v okviru 
mehanizma rescEU, ali krepitev 
zmogljivosti za odzivanje na krize, 
preventivne ukrepe v zvezi s cepljenjem in 
imunizacijo ter okrepljene programe 
nadzora. V tem okviru bi moral Program 
spodbujati vseevropsko in medsektorsko 
preprečevanje kriz, pripravljenost nanje, 
njihov nadzor in obvladovanje ter 
zmogljivost za odzivanje akterjev nanje na 
ravni Unije ter na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni, vključno z načrtovanjem 
ukrepov za nepredvidljive razmere in 
vajami za pripravljenost, v skladu s 
pristopom „eno zdravje“. Olajšati bi moral 
vzpostavitev integriranega medsektorskega 
okvira za obveščanje o tveganjih, ki bi 
deloval v vseh fazah zdravstvene krize, 
torej pri preprečevanju, pripravljenosti in 
odzivanju.

__________________ __________________
10 Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 
o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje 
in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES 
(UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

10 Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 
o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje 
in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES 
(UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Ker bi se moral ambiciozni 
program EU za zdravje nadaljevati tudi po 
instrumentu EU za okrevanje in 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
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2021 do 2027, bi bilo pomembno narediti 
korak v smeri evropske zdravstvene unije, 
ki bi lahko z evropsko strategijo ter 
usklajenim in vključujočim odzivom na 
javne zdravstvene potrebe povečala vlogo 
Unije na področju zdravja. Razmisliti bi 
bilo treba o tem, da bi se program 
nadaljeval tudi po letu 2017, saj bi lahko 
tako utrdili njegove rezultate, vendar bi 
moral Evropski parlament pred tem 
sprejeti ocenjevalno poročilo o njem.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ker lahko med zdravstveno krizo 
vrednotenje zdravstvenih tehnologij in 
klinična preskušanja v izrednih razmerah 
prispevajo k hitremu razvoju zdravstvenih 
protiukrepov, bi moral Program 
zagotavljati podporo za lažje izvajanje 
takih ukrepov. Komisija je sprejela 
predlog11 za vrednotenje zdravstvenih 
tehnologij v podporo sodelovanju pri 
ocenjevanju zdravstvene tehnologije na 
ravni Unije.

(11) Ker lahko med zdravstveno krizo 
vrednotenje zdravstvenih tehnologij in 
klinična preskušanja v izrednih razmerah 
prispevajo k hitremu razvoju zdravstvenih 
protiukrepov, bi moral Program 
zagotavljati podporo za lažje izvajanje 
takih ukrepov. Komisija je sprejela 
predlog11 za vrednotenje zdravstvenih 
tehnologij v podporo sodelovanju pri 
ocenjevanju zdravstvene tehnologije na 
ravni Unije. Po sprejetju vrednotenja 
zdravstvenih tehnologij bi bilo treba 
zagotoviti, da novi medicinski pripomočki 
in zdravila, ki vstopijo na trg, najprej 
uspešno prestanejo klinične preskuse. 
Poleg tega bi moralo raziskovalce 
usmerjati in jim biti v pomoč pri zahtevah 
v zvezi s kliničnimi preskusi, pri čemer se 
ne bi smelo zahtevati, da morajo biti nova 
zdravila klinično preskušena v vseh 
državah članicah.

__________________ __________________
11 Predlog uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o vrednotenju zdravstvenih 
tehnologij in spremembi 
Direktive 2011/24/EU, COM(2018) 51 

11 Predlog uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o vrednotenju zdravstvenih 
tehnologij in spremembi 
Direktive 2011/24/EU, COM(2018) 51 
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final z dne 31. januarja 2018. final z dne 31. januarja 2018.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za zaščito ljudi v ranljivem 
položaju, vključno s tistimi z duševnimi 
motnjami in kroničnimi boleznimi, bi 
moral Program spodbujati tudi ukrepe, ki 
obravnavajo stranske posledice 
zdravstvene krize za ljudi v takih ranljivih 
skupinah.

(12) Za zaščito ljudi v ranljivem 
položaju, vključno s tistimi z duševnimi 
motnjami, kroničnimi boleznimi, srčnimi 
obolenji, pljučnimi boleznimi, rakom in 
avtizmom, bi moral Program spodbujati 
tudi ukrepe, ki obravnavajo stranske 
posledice zdravstvene krize za ljudi v takih 
ranljivih skupinah.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kriza zaradi COVID-19 je 
izpostavila številne izzive pri zagotavljanju 
oskrbe z zdravili, medicinskimi pripomočki 
in osebno zaščitno opremo, ki so med 
pandemijo potrebni v Uniji. Program bi 
zato moral zagotavljati podporo ukrepom, 
ki spodbujajo proizvodnjo, javno naročanje 
in upravljanje v krizi pomembnih izdelkov, 
in s tem povezljivost z drugimi instrumenti 
Unije.

(13) Kriza zaradi COVID-19 je 
izpostavila številne izzive pri zagotavljanju 
oskrbe z zdravili, medicinskimi pripomočki 
in osebno zaščitno opremo, ki so med 
pandemijo potrebni v Uniji. Pokazala se je 
predvsem odvisnost Unije od tretjih držav, 
kar zadeva proizvodne zmogljivosti, 
oskrbo z aktivnimi farmacevtskimi 
sestavinami in izhodnimi snovmi. Program 
bi zato moral zagotavljati podporo 
ukrepom, ki spodbujajo proizvodnjo, javno 
naročanje in upravljanje v krizi 
pomembnih izdelkov, in s tem povezljivost 
z drugimi instrumenti Unije.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi čim bolj zmanjšali 
javnozdravstvene posledice resnih 
čezmejnih nevarnosti za zdravje, bi bilo 
treba omogočiti, da ukrepi, ki se podpirajo 
v okviru Programa, zajemajo usklajevanje 
dejavnosti, ki krepijo interoperabilnost in 
skladnost zdravstvenih sistemov držav 
članic, in sicer s primerjalnimi analizami, 
sodelovanjem in izmenjavo dobrih praks, 
ter zagotavljajo njihovo zmožnost 
odzivanja na izredne zdravstvene razmere, 
kar vključuje načrtovanje ukrepov za 
nepredvidljive razmere, vaje za 
pripravljenost, izpopolnjevanje 
zdravstvenih in javnozdravstvenih 
delavcev ter vzpostavitev mehanizmov za 
učinkovito spremljanje in distribucijo ali 
dodeljevanje blaga in storitev glede na 
potrebe v času krize.

(14) Da bi čim bolj zmanjšali 
javnozdravstvene posledice resnih 
čezmejnih nevarnosti za zdravje, bi bilo 
treba omogočiti, da ukrepi, ki se podpirajo 
v okviru Programa, zajemajo usklajevanje 
dejavnosti, ki krepijo interoperabilnost in 
skladnost zdravstvenih sistemov držav 
članic, in sicer s primerjalnimi analizami, 
sodelovanjem in izmenjavo dobrih praks, 
ter zagotavljajo njihovo zmožnost 
odzivanja na izredne zdravstvene razmere, 
kar vključuje načrtovanje ukrepov za 
nepredvidljive razmere, vaje za 
pripravljenost, izpopolnjevanje 
zdravstvenih in javnozdravstvenih 
delavcev ter vzpostavitev mehanizmov za 
učinkovito spremljanje in enakopravno 
distribucijo ali dodeljevanje blaga in 
storitev glede na potrebe v času krize. Da 
bi lahko bili cilji Programa EU za zdravje 
uresničeni ter povečani sinergije in 
dopolnjevanje med Evropskim centrom za 
preprečevanje in nadzor bolezni in 
drugimi organi Unije, bi morala Komisija 
razširiti njegov mandat in povečati njegov 
proračun.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Izkušnje, pridobljene v krizi zaradi 
COVID-19, so pokazale, da obstaja splošna 
potreba po podpori strukturnemu 
preoblikovanju zdravstvenih sistemov in 
njihovih sistemskih reformah po vsej Uniji, 
da bi se izboljšala njihova učinkovitost, 
dostopnost in odpornost. V okviru takega 
preoblikovanja in reform bi moral Program 
v sinergiji s programom za digitalno 
Evropo spodbujati ukrepe, ki pospešujejo 
digitalno preobrazbo zdravstvenih storitev 

(15) Izkušnje, pridobljene v krizi zaradi 
COVID-19, so pokazale, da obstaja splošna 
potreba po podpori strukturnemu 
preoblikovanju zdravstvenih sistemov in 
njihovih sistemskih reformah po vsej Uniji, 
da bi se izboljšala njihova učinkovitost, 
dostopnost in odpornost. V okviru takega 
preoblikovanja in reform bi moral Program 
v sinergiji s programom za digitalno 
Evropo in Evropsko agencijo za zdravila 
spodbujati ukrepe, ki pospešujejo digitalno 
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in povečujejo njihovo interoperabilnost, 
prispevajo k večji zmogljivosti 
zdravstvenih sistemov za spodbujanje 
zdravja in preprečevanja bolezni, 
zagotavljanje novih modelov oskrbe in 
izvajanje integriranih storitev, in sicer od 
zunajbolnišničnega in primarnega 
zdravstvenega varstva do 
visokospecializiranih storitev, ki temeljijo 
na potrebah ljudi, ter zagotavljajo 
učinkovito delovno silo v javnem 
zdravstvu, ki je opremljena s pravimi 
znanji in spretnostmi, vključno z 
digitalnimi spretnostmi. Razvoj evropskega 
zdravstvenega podatkovnega prostora bi 
sistemom zdravstvenega varstva, 
raziskovalcem in javnim organom 
zagotovil načine za izboljšanje 
razpoložljivosti in kakovosti zdravstvenega 
varstva. Glede na temeljno pravico do 
preventivnega zdravstvenega varstva in do 
zdravniške oskrbe iz člena 35 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah ter 
glede na skupne vrednote in načela 
zdravstvenih sistemov Evropske unije, kot 
so določeni v Sklepih Sveta z dne 2.junija 
200612, bi moral Program podpirati ukrepe, 
ki zagotavljajo univerzalno in vključujoče 
zdravstveno varstvo, kar pomeni, da 
nikomur ni onemogočen dostop do 
zdravstvenega varstva, ter ukrepe, ki 
zagotavljajo, da se pravice pacientov, 
vključno z varstvom njihovih podatkov, 
ustrezno spoštujejo.

preobrazbo zdravstvenih storitev in 
povečujejo njihovo interoperabilnost z 
izvajanjem strategije EU za telematske 
projekte za digitalizacijo zdravil in 
medicine, prispevajo k večji zmogljivosti 
zdravstvenih sistemov za spodbujanje 
zdravja in preprečevanja bolezni, 
zagotavljanje novih modelov oskrbe in 
izvajanje integriranih storitev, in sicer od 
zunajbolnišničnega in primarnega 
zdravstvenega varstva do 
visokospecializiranih storitev, ki temeljijo 
na potrebah ljudi, ter zagotavljajo 
učinkovito delovno silo v javnem 
zdravstvu, ki je opremljena s pravimi 
znanji in spretnostmi, vključno z 
digitalnimi spretnostmi. Razvoj evropskega 
zdravstvenega podatkovnega prostora bi 
sistemom zdravstvenega varstva, 
raziskovalcem in javnim organom 
zagotovil načine za izboljšanje 
razpoložljivosti in kakovosti zdravstvenega 
varstva. Glede na temeljno pravico do 
preventivnega zdravstvenega varstva in do 
zdravniške oskrbe iz člena 35 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah ter 
glede na skupne vrednote in načela 
zdravstvenih sistemov Evropske unije, kot 
so določeni v Sklepih Sveta z dne 2.junija 
200612, bi moral Program podpirati ukrepe, 
ki zagotavljajo univerzalno in vključujoče 
zdravstveno varstvo, kar pomeni, da 
nikomur ni onemogočen dostop do 
zdravstvenega varstva, ter ukrepe, ki 
zagotavljajo, da se pravice pacientov, 
vključno z varstvom njihovih podatkov, 
ustrezno spoštujejo.

__________________ __________________
12 Sklepi Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije (UL C 146, 22.6.2006, str. 1).

12 Sklepi Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije (UL C 146, 22.6.2006, str. 1).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Nenalezljive bolezni so posledica 
kombinacije genetskih, fizioloških, 
okoljskih in vedenjskih dejavnikov. Take 
nenalezljive bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, kronične bolezni dihal in 
sladkorna bolezen, so glavni vzroki za 
invalidnost, zdravstvene težave, upokojitve 
iz zdravstvenih razlogov in prezgodnje 
smrti v Uniji, kar ima precejšen socialni in 
ekonomski učinek. Za zmanjšanje učinka 
nenalezljivih bolezni na posameznike in 
družbo v Uniji ter doseganje podcilja 3.4 
(do leta 2030 za tretjino zmanjšati število 
primerov prezgodnje smrti zaradi 
nenalezljivih bolezni) v okviru tretjega 
cilja trajnostnega razvoja je ključno 
zagotoviti celosten odziv, osredotočen na 
preprečevanje v vseh sektorjih in na vseh 
področjih politike, skupaj s prizadevanji za 
okrepitev zdravstvenih sistemov.

(17) Nenalezljive bolezni so posledica 
kombinacije genetskih, fizioloških, 
okoljskih in vedenjskih dejavnikov. Take 
nenalezljive bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, kronične bolezni dihal in 
sladkorna bolezen, so glavni vzroki za 
invalidnost, zdravstvene težave, upokojitve 
iz zdravstvenih razlogov in prezgodnje 
smrti v Uniji, kar ima precejšen socialni in 
ekonomski učinek. Za zmanjšanje učinka 
nenalezljivih bolezni na posameznike in 
družbo v Uniji ter doseganje podcilja 3.4 
(do leta 2030 za tretjino zmanjšati število 
primerov prezgodnje smrti zaradi 
nenalezljivih bolezni) v okviru tretjega 
cilja trajnostnega razvoja je ključno 
zagotoviti celosten odziv, osredotočen na 
preprečevanje bolezni in spodbujanje 
zdravja v vseh sektorjih in na vseh 
področjih politike, skupaj s prizadevanji za 
okrepitev zdravstvenih sistemov.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Program bi zato moral prispevati k 
preprečevanju bolezni v celotni življenjski 
dobi posameznika in k spodbujanju zdravja 
z obravnavanjem dejavnikov tveganja za 
zdravje, kot so uživanje tobačnih in 
povezanih izdelkov in izpostavljenost 
njihovim emisijam ter uživanje alkohola in 
prepovedanih drog. Prav tako bi moral 
prispevati k zmanjšanju zdravstvene škode 
zaradi uživanja drog, nezdravih 
prehranjevalnih navad, telesne neaktivnosti 
in izpostavljenosti okoljskemu 
onesnaževanju ter spodbujati okolje, ki 
podpira zdrav način življenja, da bi 
dopolnjeval ukrepe držav članic na teh 
področjih. Zato bi moral Program 

(18) Spodbujanje zdravja in 
zdravstvena preventiva sta tako v smislu 
finančnih sredstev kot v smislu ustrezno 
kakovostne življenjske dobe stroškovno 
precej bolj učinkovita kot zdravljenje. 
Program bi zato moral prispevati k 
preprečevanju bolezni v celotni življenjski 
dobi posameznika in k spodbujanju zdravja 
z obravnavanjem dejavnikov tveganja za 
zdravje, kot so uživanje tobačnih in 
povezanih izdelkov in izpostavljenost 
njihovim emisijam ter uživanje alkohola in 
prepovedanih drog. Prav tako bi moral 
prispevati k zmanjšanju zdravstvene škode 
zaradi uživanja drog, nezdravih 
prehranjevalnih navad, telesne neaktivnosti 
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prispevati tudi k ciljem evropskega 
zelenega dogovora, strategije „od vil do 
vilic“ in strategije za biotsko raznovrstnost.

in izpostavljenosti okoljskemu 
onesnaževanju ter spodbujati okolje, ki 
podpira zdrav način življenja, da bi 
dopolnjeval ukrepe držav članic na teh 
področjih. Program bi moral prispevati 
tudi k ciljem evropskega zelenega 
dogovora, strategije „od vil do vilic“ in 
strategije za biotsko raznovrstnost ter biti v 
skladu s Pariškim sporazumom in ciljem 
Unije o podnebni nevtralnosti.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Program EU za zdravje bo deloval 
v sinergiji in povezljivosti z drugimi 
politikami in skladi EU, kot so ukrepi, ki se 
izvajajo v okviru programa za digitalno 
Evropo, programa Obzorje Evropa, rezerve 
rescEU v okviru mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite, instrumenta za 
nujno pomoč, Evropskega socialnega 
sklada plus (ESS+, vključno v zvezi s 
sinergijami za boljše varovanje zdravja in 
večjo varnost milijonov delavcev v EU), 
vključno s sklopom za zaposlovanje in 
socialne inovacije (EaSI), sklada InvestEU, 
programa za enotni trg, Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR), mehanizma 
za okrevanje in odpornost, vključno z 
orodjem za izvajanje reform, programa 
Erasmus, evropske solidarnostne enote, 
podpore zmanjševanju tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) 
ter instrumentov EU za zunanje ukrepanje, 
kot sta instrument za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje ter 
instrument za predpristopno pomoč III. Po 
potrebi bodo vzpostavljena skupna pravila, 
da bi zagotovili skladnost in dopolnjevanje 
med skladi, hkrati pa zagotovili 
spoštovanje posebnosti teh politik, ter da bi 
uskladili strateške zahteve teh politik, 
programov in skladov, kot so omogočitveni 

(20) Program EU za zdravje bo deloval 
v sinergiji in povezljivosti z drugimi 
politikami in skladi EU, kot so ukrepi, ki se 
izvajajo v okviru programa za digitalno 
Evropo, programa Obzorje Evropa, rezerve 
rescEU v okviru mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite, instrumenta za 
nujno pomoč, Evropskega socialnega 
sklada plus (ESS+, vključno v zvezi s 
sinergijami za boljše varovanje zdravja in 
večjo varnost milijonov delavcev v EU), 
vključno s sklopom za zaposlovanje in 
socialne inovacije (EaSI), sklada InvestEU, 
programa za enotni trg, Evropskega sklada 
za regionalni razvoj (ESRR), mehanizma 
za okrevanje in odpornost, vključno z 
orodjem za izvajanje reform, programa 
Erasmus, evropske solidarnostne enote, 
podpore zmanjševanju tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) 
ter instrumentov EU za zunanje ukrepanje, 
kot sta instrument za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje ter 
instrument za predpristopno pomoč III, pa 
tudi Evropski center za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni ter Evropska 
agencija za zdravila. Po potrebi bodo 
vzpostavljena skupna pravila, da bi 
zagotovili skladnost in dopolnjevanje med 
skladi, izogibanje morebitnemu 
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pogoji v okviru ESRR in ESS+. prekrivanju ali podvajanju financiranja, 
hkrati pa zagotovili spoštovanje posebnosti 
teh politik, ter da bi uskladili strateške 
zahteve teh politik, programov in skladov, 
kot so omogočitveni pogoji v okviru ESRR 
in ESS+.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Program bi zato moral podpirati 
ukrepe za spremljanje pomanjkanja zdravil, 
medicinskih pripomočkov in drugih 
zdravstvenih izdelkov ter za zagotovitev 
večje razpoložljivosti in cenovne 
dostopnosti teh izdelkov, hkrati pa omejiti 
odvisnost njihovih dobavnih verig od 
tretjih držav. Da bi se obravnavale 
neizpolnjene zdravstvene potrebe, bi moral 
Program zlasti zagotavljati podporo za 
klinična preskušanja, da bi se pospešili 
razvoj in odobritev inovativnih in 
učinkovitih zdravil ter dostop do njih, 
podpirale spodbude za razvoj takih zdravil 
kot antimikrobikov ter spodbujala digitalna 
preobrazba zdravstvenih izdelkov in 
platform za spremljanje in zbiranje 
informacij o zdravilih.

(22) Program bi zato moral podpirati 
ukrepe za spremljanje in preprečevanje 
pomanjkanja zdravil, medicinskih 
pripomočkov in drugih zdravstvenih 
izdelkov ter za zagotovitev večje 
razpoložljivosti in cenovne dostopnosti teh 
izdelkov, hkrati pa omejiti odvisnost 
njihovih dobavnih verig od tretjih držav. 
Da bi se obravnavale neizpolnjene 
zdravstvene potrebe, bi moral Program 
zlasti zagotavljati podporo za klinična 
preskušanja, da bi se pospešili razvoj in 
odobritev inovativnih in učinkovitih 
zdravil ter dostop do njih, podpirale 
spodbude za razvoj takih zdravil kot 
antimikrobikov ter spodbujala digitalna 
preobrazba zdravstvenih izdelkov in 
platform za spremljanje in zbiranje 
informacij o zdravilih.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ker optimalna uporaba zdravil in 
antimikrobikov koristi zlasti 
posameznikom in zdravstvenim sistemom, 
bi moral Program spodbujati njihovo 
preudarno in učinkovito rabo. V skladu z 

(23) Ker optimalna uporaba zdravil in 
antimikrobikov koristi zlasti 
posameznikom in zdravstvenim sistemom, 
bi moral Program spodbujati njihovo 
preudarno in učinkovito rabo. V skladu z 
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evropskim akcijskim načrtom „eno 
zdravje“ zoper odpornost proti 
antimikrobikom14, ki je bil sprejet junija 
2017 na zahtevo držav članic, in ob 
upoštevanju izkušenj s sekundarnimi 
bakterijskimi okužbami, povezanimi z 
boleznijo COVID-19, je bistveno, da 
Program podpira ukrepe za preudarno rabo 
antimikrobikov pri ljudeh, živalih in 
kmetijskih rastlinah v okviru celostne 
politike o varnosti pacientov in 
preprečevanju zdravstvenih napak.

evropskim akcijskim načrtom „eno 
zdravje“ zoper odpornost proti 
antimikrobikom14, ki je bil sprejet junija 
2017 na zahtevo držav članic, in ob 
upoštevanju izkušenj s sekundarnimi 
bakterijskimi okužbami, povezanimi z 
boleznijo COVID-19, je bistveno, da 
Program podpira ukrepe za preudarno rabo 
antimikrobikov pri ljudeh, živalih in 
kmetijskih rastlinah v okviru celostne 
politike o varnosti pacientov in 
preprečevanju zdravstvenih napak. 
Program EU za zdravje bi moral 
financirati sledljive ukrepe, tako da bi bili 
na evropski ravni določeni cilji glede 
zmanjšanja uporabe antibiotikov in 
zdravil. Z njegovimi finančnimi sredstvi bi 
bilo treba poleg tega podpirati raziskave 
na področju novih antibiotikov in njihov 
razvoj.

__________________ __________________
14 Sporočilo Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o evropskem 
akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper 
odpornost proti antimikrobikom, 
COM(2017) 339 final z dne 29. junija 
2017.

14 Sporočilo Komisije Svetu in 
Evropskemu parlamentu o evropskem 
akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper 
odpornost proti antimikrobikom, 
COM(2017) 339 final z dne 29. junija 
2017.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Zdravstvena zakonodaja Unije 
neposredno vpliva na javno zdravje, 
življenja državljank in državljanov, 
učinkovitost in odpornost zdravstvenih 
sistemov ter dobro delovanje notranjega 
trga. Regulativni okvir za medicinske 
izdelke in tehnologije (zdravila, 
medicinske pripomočke in snovi 
človeškega izvora) ter za zakonodajo o 
tobaku, pravicah pacientov pri čezmejnem 
zdravstvenem varstvu in resnih čezmejnih 
nevarnostih za zdravje je bistven za 

(25) Zdravstvena zakonodaja Unije 
neposredno vpliva na javno zdravje, 
življenja državljank in državljanov, 
učinkovitost in odpornost zdravstvenih 
sistemov ter dobro delovanje notranjega 
trga. Regulativni okvir za medicinske 
izdelke in tehnologije (zdravila, 
medicinske pripomočke in snovi 
človeškega izvora) ter za zakonodajo o 
tobaku, pravicah pacientov pri čezmejnem 
zdravstvenem varstvu in resnih čezmejnih 
nevarnostih za zdravje je bistven za 
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varovanje zdravja v Uniji. Program bi zato 
moral podpirati razvoj, izvajanje in 
izvrševanje zdravstvene zakonodaje Unije 
ter zagotavljati visokokakovostne, 
primerljive in zanesljive podatke v podporo 
oblikovanju in spremljanju politik.

varovanje zdravja v Uniji. Program bi zato 
moral podpirati razvoj, izvajanje in 
izvrševanje zdravstvene zakonodaje Unije 
ter sodelovati s ključnimi partnerji, kot sta 
Evropska agencija za zdravila in Evropski 
center za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni, zagotavljati visokokakovostne, 
primerljive in zanesljive podatke v podporo 
oblikovanju in spremljanju politik.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Vrste financiranja in načine 
izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati 
na podlagi njihove ustreznosti za 
uresničevanje posebnih ciljev ukrepov in 
za doseganje rezultatov, pri čemer se 
upoštevajo zlasti stroški kontrol, upravno 
breme in pričakovano tveganje 
neskladnosti. To bi moralo vključevati 
upoštevanje uporabe pavšalnih zneskov, 
pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter 
financiranja, ki ni povezano s stroški iz 
člena 125(1) finančne uredbe.

(29) Vrste financiranja in načine 
izvajanja iz te uredbe bi bilo treba izbrati 
na podlagi njihove ustreznosti za 
uresničevanje posebnih ciljev ukrepov in 
za doseganje rezultatov, pri čemer se 
upoštevajo zlasti stroški kontrol, upravno 
breme in pričakovano tveganje 
neskladnosti. To bi moralo vključevati 
upoštevanje uporabe pavšalnih zneskov, 
pavšalnih stopenj in stroškov na enoto ter 
financiranja, ki ni povezano s stroški iz 
člena 125(1) finančne uredbe. Podrobnosti 
v zvezi s tem bi morale biti določene v 
delovnih programih.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Za optimizacijo dodane vrednosti in 
učinka naložb, ki se v celoti ali delno 
financirajo iz proračuna Unije, bi bilo treba 
iskati sinergije, in sicer zlasti med 
Programom za ukrepe Unije na področju 
zdravja in drugimi programi Unije, 
vključno s tistimi v okviru deljenega 

(30) Za optimizacijo dodane vrednosti in 
učinka naložb, ki se v celoti ali delno 
financirajo iz proračuna Unije, bi bilo treba 
iskati sinergije, in sicer zlasti med 
Programom za ukrepe Unije na področju 
zdravja in drugimi programi Unije, 
vključno s tistimi v okviru deljenega 
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upravljanja. Za čim večjo sinergijo bi bilo 
treba zagotoviti ključne omogočitvene 
mehanizme, vključno s kumulativnim 
financiranjem v ukrep iz Programa za 
ukrepe Unije na področju zdravja in 
drugega programa Unije, če tako 
kumulativno financiranje ne presega 
skupnih upravičenih stroškov ukrepa. V ta 
namen bi morala ta uredba določiti 
ustrezna pravila, zlasti glede možnosti, da 
se enaki stroški ali odhodki sorazmerno 
prijavijo za povračilo iz Programa za 
ukrepe Unije na področju zdravja in 
drugega programa Unije.

upravljanja in agencijami Unije. Za čim 
večjo sinergijo bi bilo treba zagotoviti 
ključne omogočitvene mehanizme, 
vključno s kumulativnim financiranjem v 
ukrep iz Programa za ukrepe Unije na 
področju zdravja in drugega programa 
Unije, če tako kumulativno financiranje ne 
presega skupnih upravičenih stroškov 
ukrepa. V ta namen bi morala ta uredba 
določati ustrezna pravila, zlasti glede 
možnosti, da se enaki stroški ali odhodki 
sorazmerno prijavijo za povračilo iz 
Programa za ukrepe Unije na področju 
zdravja in drugega programa Unije, in 
zahtevati izvedbo podrobnega in 
preglednega poročanja.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Da se zagotovi, da se vsak od teh 
ciljev izvaja na ravni Unije, bi morala 
Komisija povečati proračun in predložiti 
predlog za povečanje mandatov agencij 
Unije, kot so Evropski center za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni, 
Evropska agencija za zdravila, Evropska 
agencija za varnost hrane, Evropska 
agencija za kemikalije in Evropska 
agencija za varnost in zdravje pri delu, ki 
si na svojih področjih že prizadevajo za 
uresničitev nekaterih ciljev Programa EU 
za zdravje. Hkrati pa bi morala povečati 
njihovo vlogo pri upravljanju Programa 
EU za zdravje.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Glede na posebno naravo ciljev in 
ukrepov, ki jih zajema Program, so ustrezni 
pristojni organi držav članic v nekaterih 
primerih najprimernejši za izvajanje 
povezanih dejavnosti. Navedene organe, ki 
jih imenujejo države članice same, bi bilo 
zato treba šteti za opredeljene upravičence 
za namen člena 195 finančne uredbe, 
nepovratna sredstva pa takim organom 
dodeliti brez predhodne objave razpisov za 
zbiranje predlogov.

(31) Glede na posebno naravo ciljev in 
ukrepov, ki jih zajema Program, so ustrezni 
pristojni organi držav članic v nekaterih 
primerih najprimernejši za izvajanje 
povezanih dejavnosti, če je to ustrezno 
utemeljeno v delovnih programih. 
Navedene organe, ki jih imenujejo države 
članice same, bi bilo zato treba šteti za 
opredeljene upravičence za namen 
člena 195 finančne uredbe, nepovratna 
sredstva pa takim organom dodeliti brez 
predhodne objave razpisov za zbiranje 
predlogov.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Glede na skupne dogovorjene 
vrednote solidarnosti za pravično in 
univerzalno pokritost s kakovostnimi 
zdravstvenimi storitvami kot podlago za 
politike Unije na tem področju in da ima 
Unija osrednjo vlogo pri pospeševanju 
napredka pri svetovnih zdravstvenih 
izzivih19, bi moral Program podpirati 
prispevek Unije k mednarodnim in 
svetovnim zdravstvenim pobudam za 
izboljšanje zdravja, zmanjšanje neenakosti 
in boljšo zaščito pred svetovnimi 
nevarnostmi za zdravje.

(33) Glede na skupne dogovorjene 
vrednote solidarnosti za pravično in 
univerzalno pokritost s kakovostnimi 
zdravstvenimi storitvami kot podlago za 
politike Unije na tem področju in da ima 
Unija osrednjo vlogo pri pospeševanju 
napredka pri svetovnih zdravstvenih 
izzivih19, bi moral Program v smislu 
dopolnjevanja in v sinergiji z drugimi 
ustreznimi programi Unije ter ob uporabi 
potencialne dodane vrednosti Unije in 
nacionalnih agencij, ki so specializirane 
za zdravje, podpirati prispevek Unije k 
mednarodnim in svetovnim zdravstvenim 
pobudam za izboljšanje zdravja, 
zmanjšanje neenakosti in boljšo zaščito 
pred svetovnimi nevarnostmi za zdravje.

__________________ __________________
19 Sklepi Sveta o vlogi EU na področju 
zdravja v svetu, 3011. seja Sveta za 
zunanje zadeve, Bruselj, 10. maj 2010.

19 Sklepi Sveta o vlogi EU na področju 
zdravja v svetu, 3011. seja Sveta za 
zunanje zadeve, Bruselj, 10. maj 2010.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Program bi se moral izvajati ob 
upoštevanju pristojnosti držav članic za 
opredelitev njihove zdravstvene politike ter 
za organizacijo in zagotavljanje 
zdravstvenih storitev in zdravstvene 
oskrbe.

(42) Program bi se moral izvajati ob 
upoštevanju in jasni določitvi pristojnosti 
držav članic za opredelitev njihove 
zdravstvene politike ter za organizacijo in 
zagotavljanje zdravstvenih storitev in 
zdravstvene oskrbe. Za njegovo lažje 
izvajanje bi bilo treba zagotavljati 
tehnično pomoč državam članicam, ki jo 
potrebujejo, da se omogoči primerna 
geografska pokritost za izvajanje 
Programa.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Glede na naravo in potencialni 
obseg čezmejnih nevarnosti za zdravje 
ljudi države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja varovanja ljudi v 
Uniji pred takimi nevarnostmi ter izboljšati 
preprečevanje kriz in pripravljenost nanje. 
V skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 
5 Pogodbe o Evropski uniji se lahko ukrepi 
na ravni Unije sprejmejo tudi za podporo 
prizadevanjem držav članic pri doseganju 
visoke ravni varovanja javnega zdravja, za 
izboljšanje razpoložljivosti in cenovne 
dostopnosti zdravil, medicinskih 
pripomočkov in drugih v krizi pomembnih 
izdelkov v Uniji, za podporo inovacijam, 
za podporo integriranemu in usklajenemu 
delu in izvajanju dobre prakse med 
državami članicami ter za zmanjšanje 
neenakosti pri dostopu do zdravstvenega 
varstva po vsej EU na način, ki ustvarja 

(43) Glede na naravo in potencialni 
obseg čezmejnih nevarnosti za zdravje 
ljudi države članice ne morejo same 
zadovoljivo doseči cilja varovanja ljudi, ki 
živijo v Uniji pred takimi nevarnostmi ter 
izboljšati preprečevanje kriz in 
pripravljenost nanje. V skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji se lahko ukrepi na ravni 
Unije sprejmejo tudi za podporo 
prizadevanjem držav članic pri doseganju 
visoke ravni varovanja javnega zdravja, za 
izboljšanje razpoložljivosti in cenovne 
dostopnosti zdravil, medicinskih 
pripomočkov in drugih v krizi pomembnih 
izdelkov v Uniji, za podporo inovacijam, 
za podporo integriranemu in usklajenemu 
delu in izvajanju dobre prakse med 
državami članicami ter za zmanjšanje 
neenakosti pri dostopu do zdravstvenega 
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večjo učinkovitost in učinke z dodano 
vrednostjo, ki jih ne bi bilo mogoče 
ustvariti z ukrepi, sprejetimi na nacionalni 
ravni, ob spoštovanju pristojnosti in 
odgovornosti držav članic na področjih, ki 
jih zajema Program. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev.

varstva po vsej EU na način, ki ustvarja 
večjo učinkovitost in učinke z dodano 
vrednostjo, ki jih ne bi bilo mogoče 
ustvariti z ukrepi, sprejetimi na nacionalni 
ravni, ob spoštovanju pristojnosti in 
odgovornosti držav članic na področjih, ki 
jih zajema Program. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program je namenjen uresničevanju 
naslednjih splošnih ciljev v skladu s 
pristopom „eno zdravje“, kadar je to 
ustrezno:

Program je namenjen uresničevanju 
naslednjih splošnih ciljev prispevanja k 
visoki ravni varovanja zdravja ljudi in 
preprečevanja bolezni v skladu s 
pristopom „eno zdravje“, kadar je to 
ustrezno in v skladu s cilji trajnostnega 
razvoja, da bi Unija in države članice 
dosegle cilj trajnostnega razvoja 3: 
„poskrbeti za zdravo življenje in 
spodbujati splošno dobro počutje v vseh 
življenjskih obdobjih“:

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) večanje varnosti zdravstvenega 
varstva, zmanjševanje neenakosti na 
področju zdravja, zviševanje pričakovane 
življenjske dobe ob rojstvu ter krepitev in 
podpiranje zakonodaje EU, povezane z 
zdravjem, tudi na področju zdravja okolja, 
in spodbujanje vključevanja zdravja v vse 
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politike;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) krepitev zdravstvenih sistemov in 
delovne sile v zdravstvu, vključno z 
digitalno preobrazbo ter z bolj integriranim 
in usklajenim delom med državami 
članicami ter s stalnim izvajanjem dobre 
prakse in izmenjave podatkov, da se zviša 
splošna raven javnega zdravja.

(3) prispevanje k učinkovitosti, 
dostopnosti in odpornosti zdravstvenih 
sistemov in delovne sile v zdravstvu, 
vključno z digitalno preobrazbo ter z bolj 
integriranim in usklajenim delom med 
državami članicami ter s stalnim 
izvajanjem dobre prakse in izmenjave 
podatkov, da se zviša splošna raven 
javnega zdravja.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S Programom naj se čim bolj poveča 
evropska dodana vrednost, tako da se v 
ospredje postavijo cilji in ukrepi, ki jih 
lahko države članice učinkoviteje 
dosegajo skupaj kot same.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) krepitev zmogljivosti Unije za 
preprečevanje resnih čezmejnih nevarnosti 
za zdravje, za pripravljenost in odzivanje 
nanje ter za upravljanje zdravstvenih kriz, 

(1) krepitev zmogljivosti Unije za 
preprečevanje resnih čezmejnih nevarnosti 
za zdravje, za pripravljenost in odzivanje 
nanje ter za upravljanje zdravstvenih kriz, 
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vključno z usklajevanjem, zagotavljanjem 
in uporabo zmogljivosti zdravstvenega 
varstva v izrednih razmerah, zbiranjem 
podatkov in nadzorom;

vključno z usklajevanjem, zagotavljanjem 
in uporabo zmogljivosti zdravstvenega 
varstva v izrednih razmerah, zbiranjem 
podatkov, podporo za bolnišnično 
infrastrukturo in nadzorom;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) podpiranje izvajanja evropskega 
programa za elektronsko zdravstveno 
kartoteko v vseh državah članicah, da bi 
lahko zdravstvene podatke enostavno 
prenašali iz ene države članice v drugo;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) zagotavljanje razpoložljivosti 
rezerv ali zalog v krizi pomembnih 
izdelkov v Uniji ter seznama medicinskih 
in zdravstvenih delavcev ter podpornega 
osebja, ki se lahko mobilizirajo v primeru 
krize;

(2) zagotavljanje razpoložljivosti 
strateških rezerv ali zalog v krizi 
pomembnih izdelkov v Uniji ter seznama 
medicinskih in zdravstvenih delavcev ter 
podpornega osebja, ki se lahko 
mobilizirajo v primeru krize;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) krepitev učinkovitosti, dostopnosti, 
vzdržnosti in odpornosti zdravstvenih 
sistemov, vključno s podpiranjem digitalne 
preobrazbe, uporabo digitalnih orodij in 
storitev, sistemskimi reformami, 
izvajanjem novih modelov oskrbe in 

(4) krepitev učinkovitosti, dostopnosti, 
vzdržnosti in odpornosti zdravstvenih 
sistemov, vključno s podpiranjem digitalne 
preobrazbe, uporabo digitalnih orodij in 
storitev, sistemskimi reformami, 
izvajanjem novih modelov oskrbe in 
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splošnega zdravstvenega varstva ter 
obravnavanjem neenakosti na področju 
zdravja;

splošnega zdravstvenega varstva ter 
obravnavanjem neenakosti na področju 
zdravja in pri dostopu do zdravstvenega 
varstva in zdravil; zagotavljanje 
standardiziranih podatkov, ki jih je 
mogoče enostavno prenašati in 
izmenjavati med nacionalnimi 
zdravstvenimi sistemi držav članic;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilji iz člena 4 se dosegajo na dosleden in 
pregleden način ter skladno z ukrepi 
drugih programov in agencij Unije.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje 
Programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
1 946 614 000 EUR v tekočih cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje 
Programa za obdobje 2021–2027 znašajo 
10.398.000.000 EUR v tekočih cenah 
(9.370.000.000 EUR v stalnih cenah).

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje Programa, npr. za dejavnosti 
pripravljanja, spremljanja, kontrole, 
revizije in ocenjevanja, vključno s 
korporativnimi informacijskotehnološkimi 

2. Znesek iz odstavka 1 se lahko 
uporabi za tehnično in upravno pomoč za 
izvajanje Programa, npr. za dejavnosti 
pripravljanja, spremljanja, kontrole, 
revizije in ocenjevanja, vključno s 
korporativnimi informacijskotehnološkimi 
sistemi. Upravni izdatki za posredne 
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sistemi. ukrepe ne smejo preseči 5 % celotnega 
zneska, dodeljenega Programu.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S temi zneski se v prvi vrsti podpirajo 
ukrepi, s katerimi bo mogoče okrepiti 
odpornost nacionalnih zdravstvenih 
sistemov v regijah, ki jih je kriza zaradi 
COVID-19 najbolj prizadela, in v regijah 
z najmanj odpornimi zdravstvenimi 
sistemi.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Prispevki vseh pridruženih držav 
se vključijo v ustrezne dele Programa. 
Komisija v okviru letnega proračunskega 
postopka Svetu in Parlamentu poroča o 
skupnem proračunu vsakega dela 
Programa, pri tem pa navede vse 
pridružene države, prispevke posameznih 
držav in njihovo finančno bilanco.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Program lahko zagotovi 
financiranje v kateri koli obliki, določeni v 
Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046, zlasti v 
obliki nepovratnih sredstev, nagrad in 

2. Program lahko zagotovi 
financiranje v kateri koli obliki, določeni v 
Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046, zlasti v 
obliki nepovratnih sredstev, nagrad in 
javnih naročil. Komisija si prizadeva za 



AD\1211793SL.docx 23/41 PE653.947v02-00

SL

javnih naročil. učinkovito in uravnoteženo geografsko 
porazdelitev po Uniji, med drugim tako, 
da državam članicam pomaga, da s 
krepitvijo zmogljivosti dvigujejo kakovost 
projektov.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Sredstva iz instrumenta EU za 
okrevanje se ciljno namenijo za države 
članice, ki jih je pandemija COVID-19 
najbolj prizadel in ki imajo najmanj 
odporne zdravstvene sisteme, pri tem pa si 
je treba prizadevati za to, da se na splošno 
zagotovi uravnotežena geografska 
porazdelitev.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija spodbuja skladno 
izvajanje Programa EU za zdravje in si pri 
tem prizadeva za čim večjo upravno 
poenostavitev. Komisija in države članice 
v skladu s svojimi pristojnostmi ustvarjajo 
sinergije in zagotavljajo učinkovito 
usklajevanje med Programom EU za 
zdravje ter drugimi programi in skladi 
EU.
V ta namen:
(a) tako v fazi načrtovanja kot v fazi 
izvajanja zagotavljajo dopolnjevanje, 
sinergije, doslednost in skladnost med 
različnimi instrumenti na ravni Unije in 
nacionalni ravni, po potrebi pa tudi na 
regionalni ravni, zlasti pa v zvezi z ukrepi, 
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ki se financirajo s sredstvi Unije;
(b) optimizirajo usklajevalne mehanizme, 
da ne bi prihajalo do podvajanja 
prizadevanj;
(c) zagotavljajo tesno sodelovanje med 
odgovornimi za izvajanje na ravni Unije 
in na nacionalni ravni, po potrebi pa tudi 
na regionalni ravni, da bodo v okviru 
instrumenta izvedeni dosledni in 
racionalizirani podporni ukrepi.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Da bi povečali učinkovitost in 
uspešnost ukrepov na ravni Unije in 
mednarodni ravni, začne Komisija za 
izvajanje Programa sodelovati z 
ustreznimi mednarodnimi organizacijami, 
kot so Združeni narodi in njihove 
specializirane agencije, zlasti Svetovna 
zdravstvena organizacija (SZO), ter s 
Svetom Evrope in Organizacijo za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD).

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. Komisija se na vseh stopnjah 
izvajanja Programa posvetuje z 
zdravstvenimi organi držav članic v 
usmerjevalni skupini za spodbujanje 
zdravja, preprečevanje bolezni in 
obvladovanje nenalezljivih bolezni ali 
drugih ustreznih skupinah strokovnjakov 
Komisije ter z deležniki, zlasti strokovnimi 
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organi v zdravstvenem sektorju in 
nevladnimi organizacijami na tem 
področju;

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Upravičenci iz držav s šibko 
upravno zmogljivostjo lahko zaprosijo za 
tehnično pomoč, da bodo imeli vsi projekti 
enake možnosti za pridobitev nepovratnih 
sredstev.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija vzpostavi zanesljiv in učinkovit 
mehanizem, da se prepreči dvojno 
financiranje in zagotovijo sinergije med 
različnimi programi in politikami Unije, s 
katerimi se uresničujejo cilji na področju 
zdravja. V okviru tega mehanizma so 
zbrani vsi podatki o dejavnostih 
financiranja in ukrepih, ki se financirajo 
v okviru različnih programov in skladov 
Unije. Mehanizem pri delovanju upošteva 
načeli preglednosti, sledljivosti in 
odgovornosti ter omogoča boljše 
spremljanje in vrednotenje ukrepov, s 
katerimi se uresničujejo cilji na področju 
zdravja.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do financiranja so upravičeni samo ukrepi, 
s katerimi se uresničujejo cilji iz členov 3 
in 4, vključno s tistimi iz Priloge I.

Do financiranja so upravičeni ukrepi, s 
katerimi se uresničujejo cilji iz členov 3 in 
4, vključno s tistimi iz Priloge I. Ukrepi, ki 
niso navedeni v Prilogi I, so upravičeni 
samo izjemoma, če je v skladu z delovnimi 
programi izrecno utemeljeno, da so 
potrebni. 

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vsi pravni subjekti, ustanovljeni v 
skladu s pravom Unije, in vse mednarodne 
organizacije.

(b) vsi pravni subjekti, ustanovljeni v 
skladu s pravom Unije, in vse ustrezne 
mednarodne organizacije.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pravni subjekti s sedežem v tretji 
državi, ki ni pridružena Programu, 
načeloma krijejo stroške svojega 
sodelovanja.

3. Pravni subjekti s sedežem v tretji 
državi, ki ni pridružena Programu, bi 
morali kriti stroške svojega sodelovanja.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V okviru Programa se neposredna 
nepovratna sredstva lahko brez razpisa za 
zbiranje predlogov dodelijo za financiranje 
ukrepov z jasno dodano vrednostjo Unije, 
ki jih sofinancirajo organi, pristojni za 

5. V okviru Programa se lahko 
neposredna nepovratna sredstva dodelijo 
brez razpisa za zbiranje predlogov za 
financiranje ukrepov, če so ta nepovratna 
sredstva ustrezno utemeljena, če imajo 
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področje zdravja, v državah članicah ali v 
tretjih državah, pridruženih Programu, 
ustrezne mednarodne zdravstvene 
organizacije ali organi javnega sektorja in 
nevladni organi, ki delujejo individualno 
ali kot mreža in jih pooblastijo navedeni 
pristojni organi.

jasno evropsko dodano vrednost in če jih 
sofinancirajo organi, pristojni za področje 
zdravja, v državah članicah ali v tretjih 
državah, pridruženih Programu, ustrezne 
mednarodne zdravstvene organizacije ali 
organi javnega sektorja in nevladni organi, 
ki delujejo individualno ali kot mreža in jih 
pooblastijo navedeni pristojni organi.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija se z zdravstvenimi organi držav 
članic v usmerjevalni skupini za 
spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni 
in obvladovanje nenalezljivih bolezni 
posvetuje o delovnih načrtih, 
vzpostavljenih za Program, njegovih 
prednostnih nalogah in strateških 
usmeritvah ter njegovem izvajanju.

Komisija se z zdravstvenimi organi držav 
članic v usmerjevalni skupini za 
spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni 
in obvladovanje nenalezljivih bolezni, 
agencijami Unije in neodvisnimi 
zunanjimi strokovnjaki posvetuje o 
delovnih programih, vzpostavljenih za 
Program, njegovih prednostnih nalogah in 
strateških usmeritvah ter njegovem 
izvajanju.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Program se izvaja s programi dela iz člena 
110 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. V 
programih dela se po potrebi določi skupni 
znesek, namenjen za operacije mešanega 
financiranja.

Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 19 za dopolnitev te uredbe s 
pripravo programov dela iz člena 110 
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. V 
omenjenih programih dela se določijo 
zlasti podrobnosti glede predvidenih 
ukrepov, vključno s predvidenimi zneski, 
vrstami in geografsko lokacijo 
pričakovanih upravičencev, vrstami 
financiranja in načini izvajanja v skladu s 
to uredbo, ter po potrebi skupni znesek, 
namenjen za operacije mešanega 
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financiranja.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija stalno spremlja 
upravljanje in izvajanje Programa. Da se 
zagotovi večja preglednost, so podatki o 
upravljanju in izvajanju, ki se stalno 
posodabljajo, javno dostopni na spletnem 
mestu Komisije.
V isto podatkovno zbirko se vključijo zlasti 
podatki o projektih, ki se financirajo. Ti 
podatki vključujejo:
(a) informacije o vrstah financiranja in 
upravičencev, na podlagi katerih bo 
mogoče dodeljenim finančnim sredstvom 
pregledno slediti; podroben pregled 
sinergij z drugimi programi Unije, 
vključno z dejavnostmi, ki jih izvajajo 
agencije Unije, na podlagi katerega bo 
mogoče ustrezno analizirati dopolnjevanje 
med različnimi dejavnostmi, ki jih je treba 
izvajati;
(b) višino odhodkov, razčlenjenih po 
projektih, da bo mogoče opraviti posebno 
analizo, med drugim za posamezna 
področja ukrepanja, kot so opredeljena v 
členu 13 in Prilogi I.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki za spremljanje 
izvajanja in rezultatov Programa zbirajo 
uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta 

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki za spremljanje 
izvajanja in rezultatov Programa zbirajo 
uspešno, učinkovito in pravočasno, pri 
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namen se prejemnikom finančnih sredstev 
Unije in, kadar je to ustrezno, državam 
članicam naložijo sorazmerne zahteve 
glede poročanja.

čemer upravna obremenitev upravičencev 
ne sme biti povečana. V ta namen se 
prejemnikom finančnih sredstev Unije in, 
kadar je to ustrezno, državam članicam 
naložijo sorazmerne zahteve glede 
poročanja.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vmesna ocena Programa se opravi, 
ko je na voljo dovolj informacij o 
njegovem izvajanju, vendar najpozneje v 
štirih letih od začetka njegovega izvajanja.

2. Vmesna ocena Programa se opravi 
ter predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu, ko je na voljo dovolj informacij o 
njegovem izvajanju, vendar najpozneje v 
štirih letih od začetka njegovega izvajanja.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na koncu obdobja izvajanja, vendar 
ne pozneje kot v štirih letih po koncu 
obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno 
oceno.

3. Na koncu obdobja izvajanja, vendar 
ne pozneje kot v štirih letih po koncu 
obdobja iz člena 1, Komisija opravi končno 
oceno, ki jo predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija zaključke teh ocen skupaj 
s svojimi pripombami predloži 
Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij.

4. Komisija objavi in sporoči 
ugotovitve ocen ter jih skupaj s svojimi 
pripombami predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
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regij.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Ocenjevanje zajema vsaj 
naslednje:
(a) kvalitativne in kvantitativne vidike 
izvajanja Programa;
(b) smotrnost porabe sredstev;
(c) v kolikšni meri so bili cilji vseh 
ukrepov uresničeni, pri čemer se po 
možnosti navedejo rezultati in učinki;
(d) v kolikšnem obsegu so bile dosežene 
sinergije med cilji in kako se Program 
dopolnjuje z drugimi zadevnimi programi 
Unije;
(e) evropsko dodano vrednost Programa 
in njegov dolgoročni vpliv, da bo mogoče 
sprejeti odločitev glede tega, ali naj se 
določeni cilji in ukrepi obnovijo, 
spremenijo ali opustijo;
(f) v kolikšni meri so bili vključeni 
deležniki;
(g) analizo geografske zastopanosti v 
Uniji, kot je navedeno v členu 8, in če 
takšna zastopanost ni zagotovljena, 
analizo temeljnih razlogov za to.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sistemu revizije za Program naj se 
zagotovi ustrezno ravnotežje med 
zaupanjem in nadzorom, ob upoštevanju 
upravnih in drugih stroškov kontrol na 
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vseh ravneh, zlasti za upravičence. 
Revizijska pravila so v celotnem 
Programu jasna, dosledna in skladna.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revizijska strategija za Program temelji 
na finančni reviziji reprezentativnega 
vzorca odhodkov v celotnem Programu. 
Reprezentativni vzorec se dopolni z 
izborom, ki temelji na oceni tveganj, 
povezanih z odhodki. Za ukrepe, ki se 
hkrati financirajo iz različnih programov 
Unije, se revizija opravi le enkrat, pri 
čemer se upoštevajo vsi vključeni 
programi in pravila, ki veljajo zanje.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija ali organ financiranja lahko na 
ravni upravičencev uporabi kombinirane 
preglede sistemov. Uporaba teh 
kombiniranih pregledov je v primeru 
določenih vrst upravičencev prostovoljna, 
vključujejo pa revizijo sistemov in 
postopkov, ki jo dopolnjuje revizija 
transakcij, ki jo izvede pristojni neodvisni 
revizor, usposobljen za izvajanje obvezne 
revizije računovodskih listin v skladu z 
Direktivo 2006/43/ES1a. Komisija ali 
organ financiranja jih lahko uporabi, da 
preveri, ali je v zvezi z odhodki na splošno 
zagotovljeno dobro finančno 
poslovodenje, in da ponovno preuči obseg 
naknadnih revizij in potrdil o 
računovodskih izkazih.
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__________________ 
Direktiva 2006/43/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o 
obveznih revizijah za letne in 
konsolidirane računovodske izkaze, 
spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 
83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive 
Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, 
str. 87). 

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Revizije se lahko opravijo najpozneje dve 
leti po plačilu preostalega zneska. 

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija objavi smernice za revizijo, da bi 
zagotovila, da se bodo revizijski postopki 
in pravila med celotnim trajanjem 
Programa zanesljivo in enotno uporabljali 
in razlagali.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga I – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ključno zdravstveno infrastrukturo, 
pomembno za zdravstvene krize, orodja, 
strukture, procese, proizvodnjo in 
laboratorijske zmogljivosti, vključno z 
orodji za nadziranje, modeliranje, 

(ii) ključno zdravstveno infrastrukturo, 
pomembno za zdravstvene krize, orodja, 
strukture, procese, proizvodnjo in 
laboratorijske zmogljivosti, vključno z 
orodji za nadziranje, modeliranje, 
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napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje izbruhov.

napovedovanje, preprečevanje in 
obvladovanje izbruhov, zlasti z vlaganjem 
v najmanj odporne nacionalne 
zdravstvene sisteme;

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga I – točka a – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) podporo gradnji bolnišnic in 
osnovne zdravstvene infrastrukture v 
manj razvitih regijah Unije; Program bi 
moral k temu prispevati v sinergiji in ob 
dopolnjevanju s sredstvi kohezijske 
politike;

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Priloga I – točka c – točka iv a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iva) dejavnosti, namenjene spremljanju 
kumulativnih vplivov dejavnikov tveganja 
za okolje na zdravje, vključno s tistimi, ki 
so posledica onesnaževal v hrani, vodi, 
zraku in drugih virih, ter dejavnosti za 
spremljanje vplivov zakonodaje Unije na 
zdravje, kot so farmakovigilanca in 
podobne dejavnosti;

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga I – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) izvajanje, izvrševanje in 
spremljanje zakonodaje in ukrepov Unije 
na področju zdravstva ter tehnično podporo 

(i) izvajanje, izvrševanje in 
spremljanje zakonodaje in ukrepov Unije 
na področju zdravstva ter tehnično podporo 
za izvajanje pravnih zahtev, tudi na 
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za izvajanje pravnih zahtev; področju okoljskega zdravja;

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Priloga I – točka d – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) oblikovanje politik EU za 
spodbujanje vključevanja zdravja v vse 
politike in zlasti ukrepe za boljše 
ocenjevanje in ustrezno obvladovanja 
okoljskih tveganj, povezanih s 
proizvodnjo, uporabo in odstranjevanjem 
medicinskih izdelkov;

 

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga I – točka d – točka viii 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(viii) mreženje nevladnih organizacij in 
njihovo sodelovanje v projektih, ki jih 
zajema Program;

(viii) mreženje nevladnih organizacij, 
tudi organizacij civilne družbe na evropski 
ravni, in njihovo sodelovanje v projektih, 
ki jih zajema Program;

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Priloga I – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) vzpostavitev in upravljanje 
evropskih rezerv in zalog v krizi 
pomembnih izdelkov v povezljivosti z 
drugimi instrumenti Unije;

(ii) vzpostavitev in upravljanje 
dodatnih strateških evropskih rezerv in 
zalog v krizi pomembnih izdelkov, ki bodo 
dopolnjevale druge instrumente Unije;

Predlog spremembe 66
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Predlog uredbe
Priloga I – točka f – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) preventivni ukrepi za zaščito 
ranljivih skupin pred nevarnostmi za 
zdravje ter ukrepi za prilagoditev odzivanja 
na krize in njihovo obvladovanje glede na 
potrebe teh ranljivih skupin;

(iv) preventivni ukrepi za zaščito 
ranljivih skupin pred nevarnostmi za 
zdravje ter ukrepi za prilagoditev odzivanja 
na krize in njihovo obvladovanje glede na 
potrebe teh ranljivih skupin, tudi z 
njihovim ustreznim in primernim 
obveščanjem, pri čemer je treba nameniti 
posebno pozornost invalidom;

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Priloga I – točka f – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) ukrepi za obravnavanje stranskih 
posledic zdravstvene krize za zdravje, 
zlasti na duševno zdravje, paciente s 
kroničnimi boleznimi in druge ranljive 
skupine;

(v) ukrepi za obvladovanje stranskih 
posledic zdravstvene krize za zdravje, 
zlasti v smislu duševnega zdravja ter 
posebnih okoliščin za paciente s 
kroničnimi boleznimi, invalide in druge 
ranljive skupine;

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Priloga I – točka f – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(vi) ukrepi za okrepitev zmogljivosti za 
takojšen odziv, raziskav, razvoja, 
laboratorijskih zmogljivosti ter proizvodnje 
in uporabe v krizi pomembnih nišnih 
izdelkov;

(vi) ukrepi za okrepitev zmogljivosti za 
takojšen odziv, raziskav, razvoja, 
laboratorijskih zmogljivosti ter proizvodnje 
in uporabe v krizi pomembnih nišnih 
izdelkov ter zagotavljanje razpoložljivosti 
izdelkov;

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
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Priloga I – točka f – točka viii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(viii) ukrepi za podporo delu na področju 
preiskovanja, ocenjevanja tveganja in 
obvladovanja tveganja glede povezave med 
zdravjem živali, okoljskimi dejavniki in 
boleznimi ljudi, tudi med zdravstvenimi 
krizami.

(viii) ukrepi za podporo delu na področju 
preiskovanja, ocenjevanja tveganja in 
obvladovanja tveganja glede povezave med 
zdravjem živali, vplivom podnebnih 
sprememb in izgubo biotske 
raznovrstnosti ter drugimi okoljskimi 
dejavniki in boleznimi ljudi, tudi med 
zdravstvenimi krizami.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Priloga I – točka g – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) podpiranje ukrepov za prenos 
znanja in sodelovanja na ravni Unije za 
izboljšanje učinkovitosti, dostopnosti, 
trajnostnosti in odpornosti nacionalnih 
reformnih procesov, zlasti za obravnavanje 
izzivov, opredeljenih v evropskem 
semestru, za okrepitev primarnega 
zdravstvenega varstva in integracije oskrbe 
ter za doseganje splošnega zdravstvenega 
varstva in enakopravnega dostopa do 
zdravstvenega varstva;

(i) podpiranje ukrepov za prenos 
znanja in sodelovanja na ravni Unije za 
izboljšanje učinkovitosti, dostopnosti, 
trajnostnosti in odpornosti nacionalnih 
reformnih procesov, zlasti za obravnavanje 
izzivov, opredeljenih v evropskem 
semestru, za okrepitev primarnega 
zdravstvenega varstva in integracije oskrbe 
ter za doseganje splošnega zdravstvenega 
varstva in enakopravnega dostopa do 
zdravstvenega varstva; zlasti v manj 
razvitih regijah Unije;

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Priloga I – točka g – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) programi usposabljanja za 
medicinske in zdravstvene delavce ter 
programi za začasne izmenjave delavcev;

(ii) programi usposabljanja za 
medicinske in zdravstvene delavce, 
dostopnost informacij o novih modelih 
oskrbe, digitalna preobrazba, orodja in 
storitve ter programi za začasne izmenjave 
delavcev;
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Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Priloga I – točka g – točka ix

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ix) podpora za vzpostavitev in 
izvajanje programov, ki podpirajo države 
članice in njihove ukrepe pri večjem 
spodbujanju zdravja in boljšem 
preprečevanju bolezni (za nalezljive in 
nenalezljive bolezni);

(ix) podpora za vzpostavitev in 
izvajanje programov, ki podpirajo države 
članice in njihove ukrepe pri večjem 
spodbujanju zdravja in boljšem 
preprečevanju bolezni (za nalezljive in 
nenalezljive bolezni), zlasti v manj razvitih 
regijah;

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Priloga I – točka g – točka xiii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xiiia) podpora za sodelovanje in 
usklajevanje med državami članicami, da 
bi vzpostavile evropsko mrežo odličnosti 
za bolnišnice in tako izboljšale čezmejno 
zdravljenje redkih bolezni in vsem 
državljanom Unije zagotovile boljši dostop 
do zdravljenja.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Priloga I – točka j – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) podpora za digitalno preobrazbo 
zdravstvenega varstva in zdravstvenih 
sistemov, vključno s primerjalnimi 
analizami in krepitvijo zmogljivosti za 
uporabo inovativnih orodij in tehnologij; 
digitalno izpopolnjevanje zdravstvenih 
delavcev;

(ii) podpora za digitalno preobrazbo 
zdravstvenega varstva in zdravstvenih 
sistemov, vključno s primerjalnimi 
analizami in krepitvijo zmogljivosti za 
uporabo inovativnih orodij in tehnologij in 
pismenost splošnega prebivalstva na 
področju zdravstvenega varstva; digitalno 
izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev;
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Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Priloga I – točka j – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) podpiranje uporabe in 
interoperabilnosti digitalnih orodij in 
infrastruktur znotraj držav članic in med 
njimi ter z institucijami in organi Unije; 
razvoj ustreznih struktur upravljanja ter 
trajnostnih in interoperabilnih 
informacijskih sistemov Unije na področju 
zdravja v okviru evropskega zdravstvenega 
podatkovnega prostora ter izboljšanje 
dostopa državljanov do njihovih 
zdravstvenih podatkov in nadzora nad temi 
podatki;

(iii) podpiranje uporabe in 
interoperabilnosti digitalnih orodij in 
infrastruktur znotraj držav članic in med 
njimi ter z institucijami in organi Unije, pri 
čemer je treba v celoti spoštovati varstvo 
posameznikovih podatkov; razvoj 
ustreznih struktur upravljanja ter 
trajnostnih in interoperabilnih 
informacijskih sistemov Unije na področju 
zdravja v okviru evropskega zdravstvenega 
podatkovnega prostora ter izboljšanje 
dostopa državljanov do njihovih 
zdravstvenih podatkov ter njihovega 
upravljanja in nadzora nad temi podatki;

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Priloga I – točka j – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) podpiranje optimalne uporabe 
telemedicine/telezdravja, tudi prek 
satelitskih komunikacij za oddaljena 
območja, ter spodbujanje digitalnih 
organizacijskih inovacij v zdravstvenih 
ustanovah in digitalnih orodij, ki podpirajo 
krepitev vloge državljank in državljanov in 
oskrbo, osredotočeno na posameznika.

(iv) podpiranje optimalne uporabe 
telemedicine/telezdravja z uporabo 
najnovejših razpoložljivih digitalnih 
tehnologij, kot so robotika, umetna 
inteligenca in uporaba satelitske 
komunikacije za oddaljena območja, ter 
spodbujanje digitalnih organizacijskih 
inovacij v zdravstvenih ustanovah in 
digitalnih orodij, ki podpirajo krepitev 
vloge državljank in državljanov in oskrbo, 
osredotočeno na posameznika, da se 
omejijo neenakosti v zdravstveni oskrbi.
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Predlog uredbe
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Priloga I – točka k 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) Komuniciranje z zainteresiranimi 
stranmi in državljankami in državljani ter 
njihovo ozaveščanje, zlasti:

(k) Komuniciranje z zainteresiranimi 
stranmi, vključno z organizacijami civilne 
družbe na evropski ravni, ki se ukvarjajo z 
zdravjem in s tem povezanimi vprašanji, in 
državljankami in državljani ter njihovo 
ozaveščanje, zlasti:
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Predlog uredbe
Priloga I – točka k – točka iii a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) komunikacija za odpravljanje 
lažnih novic o medicinskem zdravljenju 
ali vzrokih bolezni.
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