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Poprawka 115
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zgodnie z art. 9 i art. 168 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) oraz art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) 
przy określaniu i urzeczywistnianiu 
wszystkich polityk i działań Unii należy 
zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego.

(2) Zgodnie z art. 9, art. 114, 168 i 191 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) oraz art. 35 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
(„Karta”) przy określaniu 
i urzeczywistnianiu wszystkich polityk 
i działań Unii należy zapewnić wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka 116
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Art. 168 TFUE stanowi, że Unia 
ma uzupełniać i wspierać krajowe polityki 
zdrowotne, zachęcać do współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi 
i wspierać koordynację pomiędzy ich 
programami, w pełnym poszanowaniu 
obowiązków państw członkowskich 
w zakresie określania ich polityki 
dotyczącej zdrowia, jak również 
organizacji i świadczenia usług 
zdrowotnych i opieki medycznej.

(3) Art. 168 TFUE stanowi, że Unia 
ma uzupełniać i wspierać krajowe polityki 
zdrowotne, zachęcać do współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi, w 
szczególności w regionach 
przygranicznych, i wspierać koordynację 
pomiędzy ich programami, w pełnym 
poszanowaniu obowiązków państw 
członkowskich w zakresie określania ich 
polityki dotyczącej zdrowia, jak również 
organizacji i świadczenia usług 
zdrowotnych i opieki medycznej.

Or. en

Poprawka 117
Joanna Kopcińska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Art. 168 TFUE stanowi, że Unia 
ma uzupełniać i wspierać krajowe polityki 
zdrowotne, zachęcać do współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi 
i wspierać koordynację pomiędzy ich 
programami, w pełnym poszanowaniu 
obowiązków państw członkowskich 
w zakresie określania ich polityki 
zdrowotnej, jak również organizacji 
i świadczenia usług zdrowotnych i opieki 
medycznej.

(3) Art. 168 TFUE stanowi, że Unia 
ma uzupełniać i wspierać krajowe polityki 
zdrowotne, zachęcać do współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi i 
promować koordynację pomiędzy ich 
programami, przy zachowaniu pełnej 
odpowiedzialności każdego z państw 
członkowskich za określenie ich własnej 
polityki dotyczącej zdrowia, jak również 
organizację i świadczenie usług 
zdrowotnych i opieki medycznej oraz 
zarządzanie nimi.

Or. en

Poprawka 118
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) O ile traktaty zobowiązują UE do 
poprawy zdrowia publicznego, 
zapobiegania chorobom i dolegliwościom 
fizycznym i psychicznym oraz usuwania 
źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i 
psychicznego, o tyle nowe i nadchodzące 
wyzwania, takie jak COVID-19, wyraźnie 
pokazały, że UE musi odegrać bardziej 
znaczącą rolę w zapewnianiu 
obowiązywania niezbędnej polityki 
zdrowotnej oraz zdrowia i dobrostanu 
obywateli, ponieważ same państwa 
członkowskie nie posiadają odpowiednich 
umiejętności, zdolności ani zasobów, aby 
stawić czoła coraz większym i bardziej 
złożonym wyzwaniom w dziedzinie 
zdrowia.
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Or. en

Poprawka 119
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W swoim komunikacie z dnia 20 
października 2010 r. zatytułowanym 
„Solidarność w zdrowiu: zmniejszanie 
nierówności zdrowotnych w UE”, Komisja 
uznała, że istnieje gradient społeczny w 
zakresie stanu zdrowia we wszystkich 
państwach członkowskich UE. Światowa 
Organizacja Zdrowia definiuje ten 
gradient społeczny jako powiązanie 
nierówności społeczno-gospodarczych z 
nierównościami w zakresie zdrowia i 
dostępu do opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 120
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Nierówności zdrowotne wynikają z 
nierówności społecznych pod względem 
warunków życia i modeli zachowań 
społecznych związanych z płcią, rasą, 
standardami wykształcenia, 
zatrudnieniem, dochodami oraz 
nierównym dostępem do pomocy 
medycznej, profilaktyki i usług 
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promujących zdrowie. Program powinien 
ułatwić ustanowienie wspólnego zestawu 
wskaźników służących do monitorowania 
nierówności zdrowotnych w rozbiciu na 
grupy wiekowe, płeć, status społeczno-
ekonomiczny i położenie geograficzne 
oraz wprowadzić metodologię analizy 
sytuacji zdrowotnej w państwach 
członkowskich w celu zidentyfikowania i 
priorytetowego potraktowania obszarów 
wymagających poprawy i zwiększonego 
finansowania.  Komisja w swoim rocznym 
sprawozdaniu z oceny realizacji powinna 
ocenić skuteczność środków zmniejszania 
nierówności zdrowotnych wynikających z 
polityki związanej z czynnikami ryzyka 
społecznego, gospodarczego i 
środowiskowego. Poprzez przyznawanie 
finansowania odpowiednim regionalnym i 
lokalnym zainteresowanym stronom 
program powinien wspierać podejście 
polegające na świadczeniu lokalnie usług 
opieki i do świadczenia zintegrowanej 
opieki zdrowotnej, dostępnej na szczeblu 
lokalnym i regionalnym oraz 
umożliwiającej pacjentom uzyskiwanie 
większego wsparcia w ich własnym 
otoczeniu lokalnym i społecznym. 
Program może też ułatwiać nawiązywanie 
stosunków partnerskich w regionach 
przygranicznych w celu dzielenia się 
kosztami infrastruktury i personelu oraz 
zmniejszenia nierówności zdrowotnych, 
m.in. w równym dostępie do 
najnowocześniejszego sprzętu. Program 
należy zatem realizować w ścisłym 
powiązaniu z polityką spójności UE i 
funduszami strukturalnymi.

Or. en

Poprawka 121
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Artykuł 191 TFUE stanowi, że 
Unia powinna przyczyniać się do ochrony 
zdrowia ludzkiego poprzez politykę Unii w 
dziedzinie środowiska.

Or. en

Poprawka 122
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem (COVID-19) . Pandemia ta 
spowodowała bezprecedensowy 
ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, który 
przyniósł poważne konsekwencje 
społeczno-gospodarcze i ludzkie 
cierpienie.

(5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO), z powodu 
gwałtownego wzrostu liczby zachorowań, 
ogłosiła globalną pandemię COVID-19 
(chorobę wywołaną nowym 
koronawirusem SARS-CoV-2) . Pandemia 
COVID-19, a ściślej umiarkowane i 
ciężkie przypadki choroby, które 
wymagają pośredniej i intensywnej opieki 
medycznej, popchnęły kilka systemów 
opieki zdrowotnej – w Unii i poza nią – do 
punktu krytycznego, powodując 
bezprecedensowy ogólnoświatowy kryzys 
zdrowotny, który przyniósł poważne 
konsekwencje społeczno-gospodarcze 
i ludzkie cierpienie, dotykając szczególnie 
osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe i 
uderzając najmocniej w osoby najbardziej 
narażone na zagrożenia: pacjentów, 
kobiety, opiekunów i osoby starsze. Świat 
kontynuuje walkę z tym 
bezprecedensowym kryzysem zdrowotnym, 
który doprowadził do izolacji i ograniczeń 
w przepływie ludzi, zwierząt, żywności, 
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leków i innych.

Or. en

Poprawka 123
Dolors Montserrat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem (COVID-19) . Pandemia ta 
spowodowała bezprecedensowy 
ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, który 
przyniósł poważne konsekwencje 
społeczno-gospodarcze i ludzkie 
cierpienie.

(5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem SARS-CoV-2 i powiązaną 
z nim chorobą układu oddechowego 
(COVID-19) . Pandemia ta, a konkretnie 
ostra niewydolność oddechowa 
powodująca zarówno przedwczesną 
śmierć, jak i przewlekłe choroby płuc, 
spowodowała bezprecedensowy 
ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, który 
przyniósł poważne konsekwencje 
społeczno-gospodarcze i ludzkie 
cierpienie, dotykając szczególnie osoby 
najbardziej narażone na zagrożenia: 
pacjentów, opiekunów i osoby starsze.

Or. en

Uzasadnienie

Określenie aspektów oddechowych SARS-CoV-2 w projekcie sprawozdania jest pomocne. 
Konieczne byłoby jednak wprowadzenie innego pomocnego uzupełnienia, ponieważ niemal 
wszystkie przypadki śmiertelne związane z COVID-19 miały współistniejące, inne przewlekłe 
schorzenia, a szczególnie dotknięte nimi były osoby starsze.

Poprawka 124
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem (COVID-19) . Pandemia ta 
spowodowała bezprecedensowy 
ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, który 
przyniósł poważne konsekwencje 
społeczno-gospodarcze i ludzkie 
cierpienie.

(5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem SARS-CoV-2 i powiązaną 
z nim chorobą układu oddechowego 
(COVID-19). . Pandemia ta, a konkretnie 
ostra niewydolność oddechowa 
powodująca zarówno przedwczesną 
śmierć, jak i przewlekłe choroby płuc, 
spowodowała bezprecedensowy 
ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, który 
przyniósł poważne konsekwencje 
społeczno-gospodarcze i ludzkie 
cierpienie, dotykając szczególnie osoby 
najbardziej narażone na zagrożenia: 
pacjentów, osoby cierpiące na choroby 
przewlekłe, kobiety i opiekunów.

Or. en

Uzasadnienie

Płeć i płeć społeczno-kulturowa – obejmujące zarówno wpływy biologiczne, jak i społeczne – 
są kluczowe dla zdrowia. Wiele chorób, w tym cukrzyca depresja i choroby układu krążenia, 
w różny sposób dotyka mężczyzn i kobiety. Ponadto kobiety nie mają takich samych objawów 
i inaczej reagują na leczenie niż mężczyźni. Kobiety wykazują również wyższy odsetek 
zachorowań na takie choroby jak rak piersi, osteoporoza i choroby autoimmunologiczne 
(EIWH 2018a; Eurostat 2017b; ENGENDER 2011; EIWH 2017ab).

Poprawka 125
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem (COVID-19). Pandemia ta 
spowodowała bezprecedensowy 
ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, który 
przyniósł poważne konsekwencje 

(5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem (COVID-19). Pandemia ta 
stała się odtąd pierwszoplanowym 
globalnym kryzysem zdrowotnym naszych 
czasów, przynosząc poważne 
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społeczno-gospodarcze i ludzkie 
cierpienie.

konsekwencje społeczno-gospodarcze i 
ludzkie cierpienie. Zakres, głębokość i 
zasięg tego kryzysu uwidoczniły wartość 
dodaną działań UE, służących 
uzupełnieniu polityk krajowych w 
dziedzinie zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 126
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem (COVID-19). Pandemia ta 
spowodowała bezprecedensowy 
ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, który 
przyniósł poważne konsekwencje 
społeczno-gospodarcze i ludzkie 
cierpienie.

(5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem (COVID-19). Pandemia ta 
spowodowała bezprecedensowy 
ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, który 
przyniósł poważne konsekwencje 
społeczno-gospodarcze i ludzkie 
cierpienie. Jego skutki nie są odczuwalne 
w jednakowym stopniu: członkowie 
społeczeństwa bardziej narażeni na 
zagrożenia, na przykład cierpiący na 
współistniejące schorzenia przewlekłe lub 
przebywający pod zinstytucjonalizowaną 
opieką, są szczególnie zagrożeni tą 
chorobą.

Or. en

Poprawka 127
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa (5) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
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Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem (COVID-19). Pandemia ta 
spowodowała bezprecedensowy 
ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, który 
przyniósł poważne konsekwencje 
społeczno-gospodarcze i ludzkie 
cierpienie.

Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem (COVID-19). Pandemia ta 
spowodowała bezprecedensowy 
ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, który 
przyniósł poważne konsekwencje 
społeczno-gospodarcze i ludzkie 
cierpienie, dotykając szczególnie osoby 
cierpiące na schorzenia przewlekłe i 
uderzając najmocniej w osoby najbardziej 
narażone na zagrożenia: pacjentów, 
kobiety, opiekunów i osoby starsze.

Or. en

Poprawka 128
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Środki reagowania na pandemię i 
ich długofalowe skutki, które wywierają 
nieproporcjonalny wpływ na kobiety, nie 
mogą pogłębiać istniejących 
nieuzasadnionych nierówności. Kobiety 
na wszystkich etapach życia są nadal 
niewystarczająco reprezentowane w 
badaniach i danych biomedycznych i 
dotyczących zdrowia. W związku z tym 
baza dowodowa jest słabsza zarówno w 
przypadku kobiet, jak i osób starszych, i 
wiele schorzeń u kobiet, np. choroby 
układu krążenia, jest diagnozowanych w 
niewystarczającym stopniu. Produkty 
lecznicze są dla wszystkich bezpieczniejsze 
i bardziej skuteczne, gdy badania 
kliniczne obejmują różne grupy ludności. 
Aby zmniejszyć nierówności i różnice w 
zakresie opieki zdrowotnej, płeć i płeć 
społeczno-kulturowa powinny być 
uwzględniane w całym procesie na rzecz 
zdrowia, począwszy od projektowania 
protokołów badań klinicznych, przez 
analizy danych, ocenę technologii 
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medycznych, po dostęp do opieki.

Or. en

Uzasadnienie

Choroby i metody ich leczenia w różny sposób dotykają mężczyzn i kobiety; zatem czynniki 
związane z płcią i płcią społeczno-kulturową muszą być włączane do badań biomedycznych i 
dotyczących zdrowia, aby zapewnić skuteczną, sprawiedliwą i wydajną opiekę zdrowotną.

Poprawka 129
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W dniu 11 marca 2020 r. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 
globalną pandemię wywołaną nowym 
koronawirusem SARS-CoV-2 i powiązaną 
z nim chorobą układu oddechowego 
(COVID-19). Pandemia, a konkretnie 
ostra niewydolność oddechowa 
powodująca zarówno przedwczesną 
śmierć, jak i przewlekłe choroby płuc, 
spowodowała bezprecedensowy 
ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, który 
przyniósł poważne konsekwencje 
społeczno-gospodarcze i ludzkie 
cierpienie. Powaga tego kryzysu dowodzi 
również znaczenia unijnych działań w 
zapobieganiu i zarządzaniu chorobami 
układu oddechowego.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak AM 1 sprawozdawcy, z dodaniem odniesienia do „zapobiegania” chorobom 
układu oddechowego.

Poprawka 130
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
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Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zgodnie z definicją Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie to 
całkowity dobrostan fizyczny, umysłowy i 
społeczny, a nie jedynie brak choroby lub 
schorzenia”. Na tym etapie Unia nie 
przyjęła jeszcze wspólnej definicji zdrowia. 
Po kryzysie związanym z COVID-19. 
Komisja powinna zaproponować szerszą 
definicję „zdrowia publicznego” na 
poziomie europejskim.

Or. en

Poprawka 131
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Program powinien zdecydowanie 
opowiedzieć się za promocją skutecznych 
środków zapobiegania i higieny w celu 
profilaktyki i kontroli zakażeń, 
zmniejszenia obciążenia zakażeniami 
wywołanymi lekoopornymi 
drobnoustrojami i zakażeniami 
związanymi z opieką zdrowotną oraz 
zabezpieczenia dostępności skutecznych 
środków przeciwdrobnoustrojowych. 
Istotne nawyki, w tym nawyki w zakresie 
higieny, powinny być rozwijane już od 
najmłodszych lat, kiedy to dzieci mogą je 
sobie najlepiej przyswoić. Program 
powinien również wspierać edukacyjne 
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programy profilaktyczne dotyczące 
zdrowia młodzieży (zachowania 
nieszkodliwe, zdrowe odżywianie, sport 
itp.).

Or. en

Poprawka 132
Rob Rooken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za swoją politykę 
zdrowotną. Jednakże kryzys związany z 
COVID-19 pokazał, że współpraca między 
państwami członkowskimi jest pożądana, 
aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
ponad granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby.

__________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. nl
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Poprawka 133
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje 
możliwość, aby Unia lepiej realizowała 
politykę zdrowia publicznego w ramach 
istniejących parametrów przewidzianych 
w traktatach, w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, opracowywać, 
testować i udostępniać produkty służące 
do zapobiegania chorobom i leczeniu ich, 
zwalczać inne poważne transgraniczne 
zagrożenia zdrowia oraz chronić zdrowie 
i dobrobyt ludności w Unii.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 134
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Pomimo 
przywrócenia granic wewnętrznych w 
czasie, gdy solidarność między państwami 
członkowskimi była najbardziej potrzebna, 
kilka projektów dotyczących opieki 
zdrowotnej między regionami 
transgranicznymi, finansowanych w 
ramach programów Interreg, przyczyniło 
się do walki z kryzysem związanym z 
COVID-19. Doświadczenia z trwającego 
kryzysu pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, a także między 
sąsiadującymi regionami 
przygranicznymi, aby lepiej zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się ponad granicami 
groźnych chorób ludzi i kontrolować te 
choroby, zwalczać inne poważne 
transgraniczne zagrożenia zdrowia oraz 
chronić zdrowie i dobrobyt ludności 
w Unii.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 135
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi w celu 
wspierania podejścia opartego na 
prawach i dowodach, mającego duży 
wpływ, aby poprawić gotowość, 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych zakażeń i chorób ludzi 
i kontrolować je szybko i skutecznie, 
opracowywać i gwarantować dostępność i 
dostęp do produktów służących 
zapobieganiu chorobom i leczeniu ich, 
zwalczać inne poważne transgraniczne 
zagrożenia zdrowia oraz chronić i 
zapewniać poprawę zdrowia i dobrobyt 
ludności w Unii.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 136
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
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w imieniu grupy S&D
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, opracowywać i 
zagwarantować dostępność i dostęp do 
produktów służących do zapobiegania 
chorobom i leczeniu ich, zapewnić 
wszystkim państwom członkowskim 
sprawiedliwy dostęp do produktów 
medycznych, zwalczać inne poważne 
transgraniczne zagrożenia zdrowia oraz 
zapobiegać deficytom leków i szybko na 
nie reagować w sposób uwzględniający 
właściwie i kompleksowo indywidualne 
potrzeby każdego państwa 
członkowskiego, a także chronić zdrowie 
i dobrobyt całej ludności w Unii, w tym 
poprzez zwalczanie oporu przed 
szczepieniami, który może zmniejszać 
stopień wyszczepialności wśród niektórych 
grup ludności.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
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i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 137
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, a także 
zorganizowanego i skoordynowanego 
stałego dialogu między przedstawicielami 
władzy i zainteresowanymi stronami, aby 
lepiej zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
ponad granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia, chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii oraz podejmować wszelkie 
niezbędne działania służące zwalczaniu 
niedoborów poprzez zwiększenie 
odporności systemów opieki zdrowotnej w 
celu zagwarantowania obywatelom Unii 
dostępu do leków i sprzętu medycznego.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
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reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 13.3.2020 
r.

reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 13.3.2020 
r.

Or. fr

Poprawka 138
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, wspierania 
mających znaczący wpływ strategii 
opartych na prawach i dowodach, aby 
lepiej zapobiegać rozprzestrzenianiu się 
ponad granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, opracowywać i 
udostępniać produkty służące do 
zapobiegania chorobom i leczeniu ich bez 
żadnej dyskryminacji, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia, zapobiegać deficytom leków i 
reagować na nie oraz chronić zdrowie 
i dobrobyt całej ludności w Unii.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
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13.3.2020 r. 13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 139
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8 . Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8 . Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, a także aby 
zapewnić produkty istotne w kontekście 
kryzysu na obszarach najbardziej nim 
dotkniętych, aby zwalczać inne poważne 
transgraniczne zagrożenia zdrowia oraz 
chronić zdrowie i dobrobyt ludności 
w Unii unikając wszelkich przejawów 
dyskryminacji ze względu na wiek przy 
hospitalizacji i leczeniu.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. es
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Poprawka 140
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, opracowywać i 
gwarantować dostępność i dostęp do 
produktów służących do zapobiegania 
chorobom i leczeniu ich, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 141
Danilo Oscar Lancini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, a także stałego, 
ustrukturyzowanego i skoordynowanego 
dialogu między władzami a odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 142
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa (6) Podczas gdy to państwa 
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członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, a także stałego, 
ustrukturyzowanego i skoordynowanego 
dialogu między władzami a odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 143
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
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podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, a także stałego, 
ustrukturyzowanego i skoordynowanego 
dialogu między władzami a odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 144
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi i wszelkimi 
stronami zainteresowanymi, publicznymi, 
prywatnymi i społeczeństwem 
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i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

obywatelskim, w sposób 
ustrukturyzowany, regularny, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 145
César Luena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, a także 
skoordynowanego dialogu między 
władzami a odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
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zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 146
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, nie tylko w 
reakcji na obecny kryzys, ale w ogólności. 
Współpraca ta powinna poprawić 
zapobieganie rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
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Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
i Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 
13.3.2020 r.

Or. en

Poprawka 147
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
ludności w Unii.

(6) Podczas gdy to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za swoją 
politykę zdrowotną, oczekuje się, że będą 
one chronić zdrowie publiczne w duchu 
europejskiej solidarności8. Doświadczenia 
z trwającego kryzysu związanego z 
COVID-19 pokazały, że istnieje potrzeba 
podjęcia dalszych zdecydowanych działań 
na poziomie Unii w celu wspierania 
współpracy i koordynacji między 
państwami członkowskimi, aby lepiej 
zapobiegać rozprzestrzenianiu się ponad 
granicami groźnych chorób ludzi 
i kontrolować te choroby, zwalczać inne 
poważne transgraniczne zagrożenia 
zdrowia oraz chronić zdrowie i dobrobyt 
obywateli Unii, gdziekolwiek by oni 
przebywali, tak aby nikt nie został 
pominięty.

__________________ __________________
8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 13.3.2020 
r.

8 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, 
Europejskiego Banku Centralnego, 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
Eurogrupy w sprawie skoordynowanej 
reakcji gospodarczej na epidemię COVID-
19, COM(2020) 112 final z dnia 13.3.2020 
r.

Or. fr
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Poprawka 148
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Chociaż działania Unii w obszarze 
zdrowia są ograniczone, to jednak Unia 
powinna realizować spójną strategię w 
zakresie zdrowia publicznego, aby 
reagować na istniejące epidemie, z 
uwzględnieniem specyfiki regionalnej i 
krajowej, oraz mieć zdolność do stawiania 
czoła przyszłym budzącym obawy realiom 
i zagrożeniom zdrowia, takim jak 
pandemie i zagrożenia transgraniczne, w 
tym odporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i wpływ kryzysu 
klimatycznego na zdrowie. Unia wspiera 
państwa członkowskie w zmniejszaniu 
nierówności pod względem stanu zdrowia 
i dostępu do opieki zdrowotnej oraz w 
zapewnianiu powszechnego 
zabezpieczenia zdrowotnego, podejmując 
wyzwania związane ze starzejącym się 
społeczeństwem, chorobami przewlekłymi, 
czy też zapobieganiem chorobom, w 
promowaniu zdrowego trybu życia, w 
usługach w zakresie zapobiegania 
chorobom i w przygotowaniu systemów 
opieki zdrowotnej na nowe technologie.

Or. en

Poprawka 149
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Chociaż działania Unii w obszarze 
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zdrowia są ograniczone, to jednak Unia 
powinna realizować spójną strategię w 
zakresie zdrowia publicznego, aby stawiać 
czoła przyszłym budzącym obawy realiom 
i zagrożeniom zdrowia, takim jak 
pandemie i zagrożenia transgraniczne, w 
tym odporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i wpływ kryzysu 
klimatycznego na zdrowie. Unia wspiera 
państwa członkowskie w zmniejszaniu 
nierówności pod względem stanu zdrowia 
i dostępu do opieki zdrowotnej oraz w 
zapewnianiu powszechnego 
zabezpieczenia zdrowotnego, podejmując 
wyzwania związane ze starzejącym się 
społeczeństwem, chorobami przewlekłymi, 
czy też zapobieganiem chorobom, w 
promowaniu zdrowego trybu życia, na 
równi z perspektywy płci, płci społeczno-
kulturowej i w usługach w zakresie 
zapobiegania chorobom oraz w 
przygotowaniu systemów opieki 
zdrowotnej na nowe technologie.

Or. en

Poprawka 150
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Mimo że działania Unii w 
dziedzinie zdrowia są ograniczone, 
powinna mieć zdolność, by stawić czoła 
przyszłym realiom, które mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia, takim jak 
pandemie czy oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Powinna 
również wspierać państwa członkowskie w 
zmaganiach z wyzwaniami jakimi są 
starzejące się społeczeństwo, choroby 
chroniczne i zapobieganie różnym 
chorobom związanym z wiekiem. Należy 
wspólnie uznać, że priorytetem jest 
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promowanie zdrowego stylu życia. 
Konieczne jest również wprowadzenie 
nowych technologii w systemach opieki 
zdrowotnej.

Or. es

Poprawka 151
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Chociaż działania Unii w obszarze 
zdrowia są ograniczone, to jednak Unia 
powinna mieć zdolność do stawiania czoła 
przyszłym budzącym obawy realiom i 
zagrożeniom zdrowia, takim jak pandemie 
i zagrożenia transgraniczne czy oporność 
na środki przeciwdrobnoustrojowe, a 
także do wspierania państw 
członkowskich w podejmowaniu wyzwań 
związanych ze starzejącym się 
społeczeństwem, chorobami przewlekłymi, 
czy też zapobieganiem chorobom, w 
promowaniu zdrowego trybu życia, z 
uwzględnieniem perspektywy płci, płci 
społeczno-kulturowej i wieku, oraz w 
przygotowaniu systemów opieki 
zdrowotnej na nowe technologie.

Or. en

Poprawka 152
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Pandemia uwydatniła znaczenie 
polityki w zakresie zdrowia publicznego, 
płynących z niej korzyści dla obywateli, 
społeczeństw i gospodarki. Taka polityka 
pozwala na oszczędności, a w 
perspektywie długoterminowej przynosi 
zyski w proporcjach 14:1, co oznacza, że 
każde euro zainwestowane w politykę w 
zakresie zdrowia publicznego przynosi 
zysk w postaci 14 euro.

Or. en

Poprawka 153
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Chociaż działania Unii w obszarze 
zdrowia są ograniczone, to jednak Unia 
powinna realizować spójną strategię w 
zakresie zdrowia publicznego, aby w 
sposób elastyczny reagować na istniejące 
epidemie, z uwzględnieniem specyfiki 
lokalnej, oraz mieć zdolność do stawiania 
czoła przyszłym budzącym obawy realiom 
i zagrożeniom zdrowia, takim jak 
pandemie i zagrożenia transgraniczne, w 
tym odporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i wpływ kryzysu 
klimatycznego na zdrowie. Unia powinna 
wspierać państwa członkowskie w 
zmniejszaniu nierówności pod względem 
stanu zdrowia i dostępu do opieki 
zdrowotnej oraz w zapewnianiu 
powszechnego zabezpieczenia 
zdrowotnego, podejmując wyzwania 
związane ze starzejącym się 
społeczeństwem, chorobami przewlekłymi, 
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zapobieganiem chorobom, w promowaniu 
zdrowego trybu życia i w przygotowaniu 
systemów opieki zdrowotnej na nowe 
technologie.

Or. en

Poprawka 154
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
w imieniu grupy S&D
Martina Dlabajová
w imieniu grupy Renew
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Chociaż działania Unii w obszarze 
zdrowia są ograniczone, to jednak Unia 
powinna mieć zdolność do stawiania czoła 
przyszłym zagrożeniom, realiom i 
zagrożeniom zdrowia, takim jak pandemie 
i zagrożenia transgraniczne, w tym 
oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i zagrożenia dla 
zdrowia środowiskowego, a także do 
wspierania państw członkowskich w 
podejmowaniu wyzwań związanych ze 
starzejącym się społeczeństwem, 
chorobami przewlekłymi i rzadkimi, czy 
też zapobieganiem chorobom i 
przygotowaniem systemów opieki 
zdrowotnej państw członkowskich na 
nowe technologie, aby w pełni korzystać z 
rewolucji cyfrowej przy jednoczesnym 
poszukiwaniu synergii z innymi 
odpowiednimi programami UE, takimi jak 
„Horyzont Europa”, „Cyfrowa Europa”, 
instrument „Łącząc Europę” czy 



PE653.822v01-00 34/305 AM\1207705PL.docx

PL

europejski program kosmiczny.

Or. en

Poprawka 155
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6c) W komunikacie Komisji z dnia 20 
października 2010 r. pt. „Solidarność w 
zdrowiu”: zmniejszenie nierówności 
zdrowotnych w UE” Światowa 
Organizacja Zdrowia definiuje ten 
gradient społeczny jako powiązanie 
nierówności społeczno-gospodarczych z 
nierównościami pod względem stanu 
zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej. 
Nierówności w zakresie zdrowia wynikają 
z nierówności społecznych pod względem 
warunków życia i modeli zachowań 
społecznych związanych z płcią, rasą, 
standardami wykształcenia, 
zatrudnieniem, dochodami oraz 
nierównym dostępem do pomocy 
medycznej, profilaktyki i usług 
promujących zdrowie.

Or. en

Poprawka 156
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy zatem ustanowić nowy 
Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 
o nazwie „Program UE dla zdrowia” 
(„program”) na lata 2021–2027. Zgodnie 
z celami przyświecającymi działaniom 
Unii i jej kompetencjami w dziedzinie 
zdrowia publicznego program powinien 
kłaść nacisk na działania, w przypadku 
których dzięki współpracy na szczeblu 
Unii można osiągnąć korzyści i przyrost 
wydajności, oraz działania mające wpływ 
na rynek wewnętrzny.

(7) Należy zatem ustanowić nowy 
Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 
o nazwie „Program UE dla zdrowia” 
(„program”) na lata 2021–2027. Zgodnie 
z celami przyświecającymi działaniom 
Unii i jej kompetencjami w dziedzinie 
zdrowia publicznego program powinien 
kłaść nacisk na działania, w przypadku 
których dzięki współpracy na szczeblu 
Unii można osiągnąć korzyści i przyrost 
wydajności, oraz działania mające wpływ 
na rynek wewnętrzny. Unia Europejska 
reguluje produkty istotne dla zdrowia i 
efektów zdrowotnych, w tym m.in. 
produkty farmaceutyczne, wyroby 
medyczne, tytoń, alkohol, żywność i 
chemikalia, w związku z czym program 
powinien uwzględniać regulacje w takich 
obszarach w celu poprawy efektów 
zdrowotnych w UE. Aby poprawić wyniki 
zdrowotne, potrzebne jest podejście 
całościowe, a decydenci UE powinni 
zapewnić stosowanie zasady „zdrowie we 
wszystkich politykach” we wszystkich 
procesach kształtowania polityki.

Or. en

Poprawka 157
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy zatem ustanowić nowy 
Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 
o nazwie „Program UE dla zdrowia” 
(„program”) na lata 2021–2027. Zgodnie 
z celami przyświecającymi działaniom 
Unii i jej kompetencjami w dziedzinie 
zdrowia publicznego program powinien 
kłaść nacisk na działania, w przypadku 

(7) Należy zatem ustanowić nowy 
Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 
o nazwie „Program UE dla zdrowia” 
(„program”) na lata 2021–2027. Zgodnie 
z celami przyświecającymi działaniom 
Unii i jej kompetencjami w dziedzinie 
zdrowia publicznego program powinien 
kłaść nacisk na działania, w przypadku 
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których dzięki współpracy na szczeblu 
Unii można osiągnąć korzyści i przyrost 
wydajności, oraz działania mające wpływ 
na rynek wewnętrzny.

których dzięki współpracy na szczeblu 
Unii, a także dzięki współpracy 
transgranicznej na szczeblu regionalnym, 
można osiągnąć korzyści i przyrost 
wydajności, oraz działania mające wpływ 
na rynek wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 158
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy zatem ustanowić nowy 
Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 
o nazwie „Program UE dla zdrowia” 
(„program”) na lata 2021–2027. Zgodnie 
z celami przyświecającymi działaniom 
Unii i jej kompetencjami w dziedzinie 
zdrowia publicznego program powinien 
kłaść nacisk na działania, w przypadku 
których dzięki współpracy na szczeblu 
Unii można osiągnąć korzyści i przyrost 
wydajności, oraz działania mające wpływ 
na rynek wewnętrzny.

(7) Należy zatem ustanowić nowy 
Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 
publicznego o nazwie „Program UE dla 
zdrowia” („program”) na lata 2021–2027. 
Zgodnie z celami przyświecającymi 
działaniom Unii i jej kompetencjami 
w dziedzinie zdrowia publicznego program 
powinien kłaść nacisk na działania, 
w przypadku których dzięki współpracy na 
szczeblu Unii można osiągnąć korzyści 
i przyrost wydajności, oraz działania 
mające wpływ na rynek wewnętrzny.

Or. en

Poprawka 159
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy] oraz w granicach 

(9) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
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środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach programu środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
zasoby dodatkowe należy wykorzystać tak, 
aby zapewnić przestrzeganie terminów 
przewidzianych w rozporządzeniu [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy].

środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach programu środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19 i 
zagwarantowania, że odporne systemy 
opieki zdrowotnej są przygotowane na 
przyszłe pandemie, poprawić stan zdrowia 
społeczeństw i zagwarantować, że ludzie 
są zdrowsi, a tym samym mniej podatni na 
zagrożenia zdrowia. Takie zasoby 
dodatkowe należy wykorzystać tak, aby 
zapewnić przestrzeganie terminów 
przewidzianych w rozporządzeniu [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy]. Gotowość jest kluczem 
do poprawy odporności na przyszłe 
zagrożenia, a państwa członkowskie, ze 
względu na swoją odpowiedzialność za 
świadczenie opieki zdrowotnej, powinny 
przeprowadzić testy warunków skrajnych 
w swoich systemach opieki zdrowotnej w 
celu zidentyfikowania słabych punktów i 
sprawdzenia, czy systemy te są 
przygotowane na ewentualny przyszły 
kryzys zdrowotny, za pośrednictwem 
wsparcia Komisji i jej działań 
koordynacyjnych mających na celu 
ustanowienie wspólnych akceptowalnych 
parametrów.

Or. en

Poprawka 160
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
w imieniu grupy S&D
Martina Dlabajová
w imieniu grupy Renew
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach programu środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
zasoby dodatkowe należy wykorzystać tak, 
aby zapewnić przestrzeganie terminów 
przewidzianych w rozporządzeniu [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy].

(9) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach programu środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19 i 
zagwarantowania, że odporne systemy 
opieki zdrowotnej są przygotowane na 
przyszłe pandemie i inne kryzysy 
zdrowotne. Należy w pełni wykorzystać 
możliwości, jakie mogą zapewnić 
cyfryzacja, sztuczna inteligencja, robotyka 
i nowe innowacyjne technologie w 
dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej , 
gwarantując zarazem bezpieczeństwo 
danych, prawo do prywatności i ochrony 
danych, przy jednoczesnym wykorzystaniu 
odpowiednich zasobów dla zapewnienia 
ochrony przed zagrożeniami 
cybernetycznymi. Takie zasoby dodatkowe 
należy wykorzystać tak, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie Instrumentu 
Unii Europejskiej na Rzecz Odbudowy].

Or. en

Poprawka 161
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach programu środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 

(9) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach programu środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
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kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
zasoby dodatkowe należy wykorzystać tak, 
aby zapewnić przestrzeganie terminów 
przewidzianych w rozporządzeniu [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy].

kryzysu związanego z COVID-19 i 
zagwarantowania, że odporne i szybko 
reagujące publiczne systemy opieki 
zdrowotnej są przygotowane na przyszłe 
pandemie i inne transgraniczne kryzysy 
zdrowotne. Takie zasoby dodatkowe 
należy wykorzystać tak, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie Instrumentu 
Unii Europejskiej na Rzecz Odbudowy].

Or. en

Poprawka 162
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach programu środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
zasoby dodatkowe należy wykorzystać tak, 
aby zapewnić przestrzeganie terminów 
przewidzianych w rozporządzeniu [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy].

(9) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach programu środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19 i 
zagwarantowania, że odporne i szybko 
reagujące publiczne systemy opieki 
zdrowotnej są przygotowane na przyszłe 
pandemie i inne kryzysy zdrowotne. Takie 
zasoby dodatkowe należy wykorzystać tak, 
aby zapewnić przestrzeganie terminów 
przewidzianych w rozporządzeniu [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy].

Or. en

Poprawka 163
Joanna Kopcińska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach programu środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19. Takie 
zasoby dodatkowe należy wykorzystać tak, 
aby zapewnić przestrzeganie terminów 
przewidzianych w rozporządzeniu [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy].

(9) Zgodnie z rozporządzeniem [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy] oraz w granicach 
środków w nim przeznaczonych należy 
wdrożyć w ramach programu środki 
w zakresie odbudowy i odporności w celu 
zaradzenia bezprecedensowym skutkom 
kryzysu związanego z COVID-19 i 
zagwarantowania, że wprowadzono 
odporne systemy i usługi opieki 
zdrowotnej. Takie zasoby dodatkowe 
należy wykorzystać tak, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów przewidzianych 
w rozporządzeniu [w sprawie Instrumentu 
Unii Europejskiej na Rzecz Odbudowy].

Or. en

Poprawka 164
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
wszelkie przyszłe kryzysy zdrowotne, 
reagowania na nie i zarządzania nimi, 
program powinien zapewniać wsparcie 
działań podejmowanych w ramach 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
mocy decyzji Parlamentu Europejskiego 
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1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

i Rady nr 1082/2013/UE oraz innych 
właściwych mechanizmów i struktur 
ustanowionych na szczeblu Unii. Przegląd 
decyzji nr 1082/2013/UE mógłby 
zainicjować strategiczne gromadzenie 
zapasów podstawowych środków 
medycznych, oprócz rezerwy szybkiego 
reagowania utworzonej w ramach rescEU 
podczas pandemii COVID-19 lub 
budowania zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. Przegląd ten może również 
wprowadzić utworzenie europejskiego 
mechanizmu reagowania w dziedzinie 
zdrowia w celu reagowania na wszystkie 
rodzaje kryzysów zdrowotnych 
(zakaźnych, chemicznych, 
środowiskowych, biologicznych, 
żywnościowych, jądrowych), wzmocnienia 
koordynacji operacyjnej na szczeblu 
europejskim oraz monitorowania 
wytwarzania i uruchomienia strategicznej 
rezerwy leków i sprzętu medycznego oraz 
zapewnienia jego prawidłowego 
funkcjonowania. W tym kontekście 
w ramach programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie” i z zasadą „zdrowie we 
wszystkich politykach”. Powinno to 
ułatwić utworzenie zintegrowanych 
przekrojowych ram informowania 
o ryzyku, funkcjonujących na wszystkich 
etapach kryzysu zdrowotnego – tj. na 
etapie zapobiegania, gotowości 
i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
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października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 165
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
tworzenie strategicznych zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
inicjatywy promowania budowania 
zdolności w ramach reagowania 
kryzysowego na poziomie państwa 
członkowskiego, środki zapobiegawcze 
odnoszące się do szczepień i immunizacji 
oraz wzmocnione programy nadzoru. 
W tym kontekście w ramach programu 
powinno się wspierać ogólnounijne 
i międzysektorowe zdolności podmiotów 
na poziomie unijnym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym w zakresie 
zapobiegania kryzysom, gotowości na nie, 
nadzoru kryzysowego, zarządzania 
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do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

sytuacjami kryzysowymi i reagowania na 
nie, w tym w odniesieniu do planowania 
ewentualnościowego i ćwiczeń gotowości, 
zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”, co 
odzwierciedla fakt, że zdrowi ludzie, 
zwierzęta i środowisko są ze sobą 
powiązani, a choroby mogą być 
przenoszone z ludzi na zwierzęta i 
odwrotnie. Powinno to ułatwić utworzenie 
zintegrowanych przekrojowych ram 
informowania o ryzyku, funkcjonujących 
na wszystkich etapach kryzysu 
zdrowotnego – tj. na etapie zapobiegania, 
gotowości i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 166
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 

(10) COVID-19 pokazał 
współzależności między zdrowiem 
człowieka i zdrowiem naszej planety a 
naszymi słabościami. Pojawienie się 
chorób odzwierzęcych przenoszonych ze 
zwierząt na ludzi dodatkowo pogarsza 
antropogeniczna zmiana klimatu, 
niszczenie bioróżnorodności i degradacja 
środowiska. Ze względu na poważny 
charakter transgranicznych zagrożeń 
zdrowia w ramach programu powinno się 
wspierać skoordynowane środki w zakresie 
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i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

zdrowia publicznego na poziomie Unii, tak 
aby można było zająć się różnymi 
aspektami takich zagrożeń. W celu 
wzmocnienia zdolności Unii do 
przygotowania się na kryzys zdrowotny, 
reagowania na niego i zarządzania nim 
program powinien zapewniać wsparcie 
działań podejmowanych w ramach 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
mocy decyzji Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE10 oraz innych 
właściwych mechanizmów i struktur 
ustanowionych na szczeblu Unii. Mogą 
one obejmować strategiczne gromadzenie 
zapasów podstawowych środków 
medycznych lub budowanie zdolności 
w ramach reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en
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Poprawka 167
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania. 
Zasadnicze znaczenie ma dalsze 
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opracowywanie wspólnej europejskiej 
gotowości na sytuacje kryzysowe, 
wytwarzania i tworzenia zapasów 
dostatecznego pod względem 
strategicznym.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 168
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
tworzenie strategicznych zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do 
szczepień, immunizacji oraz promocja 
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nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

zdrowia, wzmocnione programy nadzoru, 
platformy dzielenia się najlepszymi 
praktykami zaczerpniętymi z 
konwencjonalnego i integracyjnego 
podejścia do medycyny. W tym kontekście 
w ramach programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 169
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
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zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego i 
zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów i 
struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego i 
zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów i 
struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne, obejmujące także regiony 
najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria 
zamorskie, i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. fr
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Poprawka 170
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych, 
oprócz rezerwy szybkiego reagowania 
utworzonej w ramach rescEU podczas 
pandemii COVID-19 lub budowanie 
zdolności w ramach reagowania 
kryzysowego, środki zapobiegawcze 
odnoszące się do szczepień i immunizacji, 
czy wzmocnione programy nadzoru. 
W tym kontekście w ramach programu 
powinno się wspierać ogólnounijne 
i międzysektorowe zdolności podmiotów 
na poziomie unijnym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym w zakresie 
zapobiegania kryzysom, gotowości na nie, 
nadzoru kryzysowego, zarządzania 
sytuacjami kryzysowymi i reagowania na 
nie, w tym w odniesieniu do planowania 
ewentualnościowego i ćwiczeń gotowości, 
zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. 
Powinno to ułatwić utworzenie 
zintegrowanych przekrojowych ram 
informowania o ryzyku, funkcjonujących 
na wszystkich etapach kryzysu 
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zdrowotnego – tj. na etapie zapobiegania, 
gotowości i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 171
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii,  a także na 
poziomie regionalnym między regionami 
mającymi wspólną granicę, tak aby można 
było zająć się różnymi aspektami takich 
zagrożeń. W celu wzmocnienia zdolności 
Unii do przygotowania się na kryzys 
zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
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podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 172
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania wszystkimi jego aspektami w 
sposób holistyczny, program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
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i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do edukacji 
zdrowotnej i informowania, szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 173
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
nr1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne, finansowane i koordynowane 
przez UE, gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
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transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 174
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne i proporcjonalne rezerwy 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
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i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 175
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego i 
zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów i 
struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego i 
zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów i 
struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie europejskich 
zapasów podstawowych środków 
medycznych lub budowanie zdolności w 
ramach reagowania kryzysowego, środki 
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zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. fr

Poprawka 176
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 

(10) Ze względu na poważny charakter 
transgranicznych zagrożeń zdrowia 
w ramach programu powinno się wspierać 
skoordynowane środki w zakresie zdrowia 
publicznego na poziomie Unii, tak aby 
można było zająć się różnymi aspektami 
takich zagrożeń. W celu wzmocnienia 
zdolności Unii do przygotowania się na 
kryzys zdrowotny, reagowania na niego 
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i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne gromadzenie zapasów 
podstawowych środków medycznych lub 
budowanie zdolności w ramach 
reagowania kryzysowego, środki 
zapobiegawcze odnoszące się do szczepień 
i immunizacji, czy wzmocnione programy 
nadzoru. W tym kontekście w ramach 
programu powinno się wspierać 
ogólnounijne i międzysektorowe zdolności 
podmiotów na poziomie unijnym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
w zakresie zapobiegania kryzysom, 
gotowości na nie, nadzoru kryzysowego, 
zarządzania sytuacjami kryzysowymi 
i reagowania na nie, w tym w odniesieniu 
do planowania ewentualnościowego 
i ćwiczeń gotowości, zgodnie z podejściem 
„Jedno zdrowie”. Powinno to ułatwić 
utworzenie zintegrowanych przekrojowych 
ram informowania o ryzyku, 
funkcjonujących na wszystkich etapach 
kryzysu zdrowotnego – tj. na etapie 
zapobiegania, gotowości i reagowania.

i zarządzania nim program powinien 
zapewniać wsparcie działań 
podejmowanych w ramach mechanizmów 
i struktur ustanowionych na mocy decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1082/2013/UE10 oraz innych właściwych 
mechanizmów i struktur ustanowionych na 
szczeblu Unii. Mogą one obejmować 
strategiczne unijne rezerwy podstawowych 
środków medycznych lub budowanie 
zdolności w ramach reagowania 
kryzysowego, środki zapobiegawcze 
odnoszące się do szczepień i immunizacji, 
czy wzmocnione programy nadzoru. 
W tym kontekście w ramach programu 
powinno się wspierać ogólnounijne 
i międzysektorowe zdolności podmiotów 
na poziomie unijnym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym w zakresie 
zapobiegania kryzysom, gotowości na nie, 
nadzoru kryzysowego, zarządzania 
sytuacjami kryzysowymi i reagowania na 
nie, w tym w odniesieniu do planowania 
ewentualnościowego i ćwiczeń gotowości, 
zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”. 
Powinno to ułatwić utworzenie 
zintegrowanych przekrojowych ram 
informowania o ryzyku, funkcjonujących 
na wszystkich etapach kryzysu 
zdrowotnego – tj. na etapie zapobiegania, 
gotowości i reagowania.

__________________ __________________
10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

10 Decyzja Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 
października 2013 r. w sprawie poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz 
uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. 
L 293 z 5.11.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 177
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych z 
zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 
osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii. W czasach kryzysów 
zdrowotnych i pandemii, a także przy 
powtarzających się niedoborach, program 
powinien oferować wsparcie dla działań 
na rzecz podtrzymania wytwarzania 
odpowiednich produktów, udzielania na 
nie zamówień i zarządzania tymi 
produktami, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

Or. fr

Poprawka 178
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W celu zwalczania poważnych 
zagrożeń dla zdrowia obywateli Europy 
musimy opracować rozporządzenie 
dotyczące chorób zakaźnych. Choroby 
zakaźne przemieszczają się swobodnie w 
obrębie całej UE. W bardziej złożonym i 
zglobalizowanym świecie zdolność do 
reagowania na wyzwania niewątpliwie 
wymaga wspólnych regulacji 
umożliwiających stawianie czoła i 
przeciwdziałanie na szczeblu UE 
chorobom o wymiarze transgranicznym. 
Poszczególne państwa członkowskie nie 
potrafią same zmierzyć się z tymi 
wyzwaniami.

Or. en
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Poprawka 179
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Ze względu na wpływ, jaki kryzys 
związany z COVID-19 wywarł na dostęp 
do usług zdrowotnych, które mogą nie być 
bezpośrednio związane z leczeniem 
zakażeń COVID-19, ale pozostają 
podstawowymi usługami zdrowotnymi, w 
tym usługami w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, w ramach 
programu należy reagować na kryzysy 
zdrowotne w sposób całościowy i wspierać 
działania, które mają na celu 
zagwarantowanie dostępu do wszystkich 
podstawowych usług zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 180
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ponieważ w czasie kryzysu 
zdrowotnego pilna ocena technologii 
medycznych oraz badania kliniczne mogą 
przyczynić się do szybkiego rozwoju 
medycznych środków przeciwdziałania, 
program powinien zapewniać wsparcie 
ułatwiające takie działania. Komisja 
przyjęła wniosek11 w sprawie oceny 
technologii medycznych w celu 
wspierania współpracy w zakresie oceny 
technologii medycznych na poziomie Unii.

(11) W czasach kryzysu zdrowotnego 
pilne badania kliniczne i oceny technologii 
medycznych(HTA) mogą przyczynić się 
do szybkiego opracowywania, 
identyfikacji i dostępności środków 
przeciwdziałania. Komisja przedstawiła, w 
styczniu 2018 r., wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie wspierania 
współpracy w zakresie oceny technologii 
medycznych na poziomie Unii. Parlament 
Europejski już przedstawił swoje 
stanowisko, wyrażając duże poparcie dla 
wniosku, który oczekuje na stanowisko i 
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zgodę Rady Europejskiej. Współpraca 
między państwami członkowskimi od 
ponad 20 lat prowadzona jest na zasadzie 
dobrowolności. Wniosek Komisji ma na 
celu zapewnienie pełnej operacyjności i 
trwałości tej koordynacji w ramach 
budżetu UE. Wniosek przewiduje 
utworzenie stałego sekretariatu (znanego 
też jako grupa koordynacyjna) w celu 
wspierania współpracy państw 
członkowskich w zakresie terminowej 
identyfikacji i oceny odpowiednich 
technologii medycznych, aby zapewnić 
niezbędną przejrzystość i spójność 
informacji medycznych i naukowych, 
które mają być udostępniane państwom 
członkowskim, przy należytym 
zaangażowaniu ekspertów i pacjentów. 
Program powinien zapewniać wsparcie na 
rzecz ułatwiania przeprowadzania takich 
działań, w tym utworzenie komisji 
naukowej doradzającej grupie 
koordynacyjnej państw członkowskich ds. 
HTA, w przedmiocie technologii, które 
mają uzyskać największe korzyści ze 
wspólnej oceny. Dowody medyczne i 
naukowe muszą być nadrzędne względem 
wszelkich interesów politycznych lub 
przemysłowych administracji krajowej.

__________________ __________________
11 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oceny technologii medycznych 
oraz zmieniającego dyrektywę 
2011/24/UE, COM(2018) 51 final z dnia 
31.1. 2018 r.

11 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oceny technologii medycznych 
oraz zmieniającego dyrektywę 
2011/24/UE, COM(2018) 51 final z dnia 
31.1. 2018 r.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie oceny technologii medycznych dla europejskiego zintegrowanego systemu opieki 
zdrowotnej zobowiązuje nas do przypomnienia znaczenia wniosku Komisji, zatwierdzonego 
przez Parlament i zablokowanego w Radzie. W poprawce przypomniano warunki wniosku, w 
tym przejrzystość, medycynę opartą na dowodach naukowych, zaangażowanie pacjentów oraz 
wezwanie do wsparcia tego programu.
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Poprawka 181
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ponieważ w czasie kryzysu 
zdrowotnego pilna ocena technologii 
medycznych oraz badania kliniczne mogą 
przyczynić się do szybkiego rozwoju 
medycznych środków przeciwdziałania, 
program powinien zapewniać wsparcie 
ułatwiające takie działania. Komisja 
przyjęła wniosek11 w sprawie oceny 
technologii medycznych w celu wspierania 
współpracy w zakresie oceny technologii 
medycznych na poziomie Unii.

(11) W kontekście kryzysu zdrowia 
publicznego ocena technologii 
medycznych oraz badania kliniczne mogą 
przyczynić się do szybkiego rozwoju 
medycznych środków przeciwdziałania, a 
program powinien zapewniać wsparcie 
ułatwiające takie działania. Komisja 
przyjęła wniosek11 w sprawie HTA w celu 
wspierania współpracy w zakresie oceny 
technologii medycznych na poziomie Unii. 
Zauważa jednak, że postępy w sprawie 
wniosku w Radzie są ograniczone, 
ponieważ niektóre państwa członkowskie 
zakwestionowały jego zgodność z zasadą 
pomocniczości i sprzeciwiły się 
obowiązkowemu stosowaniu wspólnych 
sprawozdań w sprawie HTA.

__________________ __________________
11 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oceny technologii medycznych 
oraz zmieniającego dyrektywę 
2011/24/UE, COM(2018) 51 final z dnia 
31.1. 2018 r.

11 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oceny technologii medycznych 
oraz zmieniającego dyrektywę 
2011/24/UE, COM(2018) 51 final z dnia 
31.1. 2018 r.

Or. en

Poprawka 182
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ponieważ w czasie kryzysu 
zdrowotnego pilna ocena technologii 
medycznych oraz badania kliniczne mogą 

(11) Ponieważ w czasie kryzysu 
zdrowotnego pilna ocena technologii 
medycznych oraz badania kliniczne mogą 
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przyczynić się do szybkiego rozwoju 
medycznych środków przeciwdziałania, 
program powinien zapewniać wsparcie 
ułatwiające takie działania. Komisja 
przyjęła wniosek11 w sprawie oceny 
technologii medycznych w celu wspierania 
współpracy w zakresie oceny technologii 
medycznych na poziomie Unii.

przyczynić się do szybkiego rozwoju 
medycznych środków przeciwdziałania, 
program powinien zapewniać wsparcie 
ułatwiające takie działania. Komisja 
przyjęła wniosek11 w sprawie HTA w celu 
wspierania współpracy w zakresie oceny 
technologii medycznych na poziomie Unii. 
W dniu 14 lutego 2019 r. Parlament 
Europejski w pierwszym czytaniu przyjął 
także rezolucję ustawodawczą.

__________________ __________________
11 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oceny technologii medycznych 
oraz zmieniającego dyrektywę 
2011/24/UE, COM(2018) 51 final z dnia 
31.1. 2018 r.

11 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oceny technologii medycznych 
oraz zmieniającego dyrektywę 
2011/24/UE, COM(2018) 51 final z dnia 
31.1. 2018 r.

Or. en

Poprawka 183
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Ponieważ w czasie kryzysu 
zdrowotnego pilna ocena technologii 
medycznych oraz badania kliniczne mogą 
przyczynić się do szybkiego rozwoju 
medycznych środków przeciwdziałania, 
program powinien zapewniać wsparcie 
ułatwiające takie działania. Komisja 
przyjęła wniosek11 w sprawie oceny 
technologii medycznych w celu wspierania 
współpracy w zakresie oceny technologii 
medycznych na poziomie Unii.

(11) Ponieważ w czasie kryzysu 
zdrowotnego pilna ocena technologii 
medycznych oraz badania kliniczne mogą 
przyczynić się do szybkiego rozwoju 
medycznych środków przeciwdziałania, 
program powinien zapewniać wsparcie 
ułatwiające takie działania. Komisja 
przyjęła wniosek11 w sprawie HTA w celu 
wspierania współpracy w zakresie oceny 
technologii medycznych na poziomie Unii. 
Rada powinna zająć wspólne stanowisko i 
rozpocząć negocjacje z Parlamentem w 
sprawie tego wniosku.

__________________ __________________
11 Wniosek dotyczący rozporządzenia 11 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oceny technologii medycznych 
oraz zmieniającego dyrektywę 
2011/24/UE, COM(2018) 51 final z dnia 
31.1. 2018 r.

Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie oceny technologii medycznych 
oraz zmieniającego dyrektywę 
2011/24/UE, COM(2018) 51 final z dnia 
31.1. 2018 r.

Or. en

Poprawka 184
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
na osoby należące do takich szczególnie 
wrażliwych grup.

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne, 
żyjących z chorobami zakaźnymi lub 
niezakaźnymi lub najbardziej przez nie 
dotkniętych oraz cierpiących na choroby 
przewlekłe, program powinien również 
promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
odczuwanych przez osoby należące do 
takich szczególnie wrażliwych grup, w tym 
poprawę kompetencji zdrowotnych i 
wspieranie grup działających na rzecz 
pacjentów. Aby zapewnić stałe wysokie 
standardy podstawowych usług 
zdrowotnych, w tym profilaktyki, program 
powinien – zwłaszcza w czasach kryzysu i 
pandemii – zachęcać do przechodzenia na 
dostępną i przystępną cenowo 
telemedycynę, leczenia w domu oraz 
wdrażania planów zapobiegania i leczenia 
we własnym zakresie, o ile jest to możliwe 
i stosowne, a jednocześnie gwarantować, 
że pacjenci cierpiący na choroby 
przewlekłe i pacjenci z grupy ryzyka mają 
dostęp do usług opieki zdrowotnej i 
profilaktyki. Program powinien również 
zapewnić, aby przejście to opierało się na 
dowodach i ocenie najlepszych praktyk, 
wspieranych przez odpowiednie systemy 
informacji i kompetencji zdrowotnych, 
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infrastrukturę i staranne planowanie, z 
uwzględnieniem takich kwestii jak dostęp 
do rozwiązań cyfrowych na obszarach 
oddalonych lub dla określonych grup 
ludności.

Or. en

Poprawka 185
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
na osoby należące do takich szczególnie 
wrażliwych grup.

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne, 
choroby niezakaźne i choroby przewlekłe, 
program powinien również promować 
działania, które dotyczą pobocznych 
skutków kryzysu zdrowotnego 
odczuwanych przez osoby należące do 
takich szczególnie wrażliwych grup. Aby 
zapewnić stałe wysokie standardy 
podstawowych usług zdrowotnych, 
program powinien – zwłaszcza w czasach 
kryzysów i pandemii – zachęcać do 
przechodzenia na telemedycynę, leczenia 
w domu oraz wdrażania planów 
zapobiegania i leczenia we własnym 
zakresie, o ile jest to możliwe i stosowne, a 
jednocześnie gwarantować, że pacjenci 
cierpiący na choroby przewlekłe mają 
dostęp do usług opieki zdrowotnej. 
Program powinien również zapewnić, aby 
przejście to opierało się na dowodach i 
ocenie najlepszych praktyk, wspieranych 
przez odpowiednie systemy informacji i 
kompetencji zdrowotnych, infrastrukturę i 
staranne planowanie, z uwzględnieniem 
takich kwestii jak dostęp do rozwiązań 
cyfrowych na obszarach oddalonych lub 
dla określonych grup ludności.
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Or. en

Uzasadnienie

Kryzys związany z COVID-19 raz jeszcze uwydatnił istniejące luki i słabości naszych 
systemów opieki zdrowotnej i skłonił do przyjęcia, przynajmniej w niektórych przypadkach, 
innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę opieki nad pacjentami. Jednakże 
fundamentalne znaczenie będzie mieć teraz skierowanie uwagi na bardziej systematyczne 
wzmacnianie naszych systemów opieki zdrowotnej, z uwzględnianiem oceny najlepszych 
praktyk, zarówno cyfrowych, jak i organizacyjnych, przyjętych w czasie kryzysu, podejście 
oparte na dowodach i dokładniejsze rozważenie szerszych kwestii systemowych.

Poprawka 186
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
na osoby należące do takich szczególnie 
wrażliwych grup.

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, m.in. 
takich jak osoby starsze, dzieci, Romowie, 
migranci i osoby żyjące w niepewnej 
sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym 
osób cierpiących m.in. na choroby 
niezakaźne, takie jak choroby układu 
krążenia, nowotwory, choroby układu 
oddechowego, cukrzycę i choroby 
psychiczne program powinien również 
promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
odczuwanych przez osoby należące do 
takich szczególnie wrażliwych grup. 
Kryzys pokazał, że e-zdrowie i 
telemedycyna mają możliwość przyczynić 
się do zwiększenia i poprawy usług opieki 
zdrowotnej i zasięgu opieki zdrowotnej w 
sposób bardziej skuteczny. Program 
powinien zwiększyć e-umiejętności 
pacjentów i pracowników służby zdrowia, 
poprawić infrastrukturę i usługi w 
dziedzinie e-zdrowia, pozwalając na 
przyznanie pacjentom większych 
kompetencji w zakresie zarządzania ich 
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własnym zdrowiem i leczeniem chorób, 
zmniejszając obciążenie usług opieki 
zdrowotnej oraz zwiększając ich 
skuteczność i dostępność reagowania na 
potrzeby.

Or. en

Poprawka 187
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
na osoby należące do takich szczególnie 
wrażliwych grup.

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób o niekorzystnym statusie społeczno-
gospodarczym, kobiet, ofiar przemocy 
seksualnej i przemocy ze względu na płeć, 
osób LGBTI, mniejszości etnicznych, 
Romów, migrantów, osób 
niepełnosprawnych, cierpiących na 
choroby psychiczne i choroby przewlekłe 
oraz innych zmarginalizowanych, 
dyskryminowanych, wrażliwych, 
zaniedbanych grup społecznych, program 
powinien również promować działania, 
które dotyczą pobocznych skutków 
kryzysu zdrowotnego odczuwanych przez 
osoby należące do takich szczególnie 
wrażliwych grup. W związku z tym w 
ramach programu należy wspierać 
działania, których celem jest 
uwzględnienie wszystkich społecznych 
uwarunkowań zdrowia, w tym płci, przy 
zastosowaniu podejścia 
międzysektorowego, tak aby położyć kres 
wszelkim nierównościom zdrowotnym, w 
tym nierównościom związanym z płcią, 
reagując na szczególne potrzeby 
zdrowotne ludności, w tym potrzeby 
zdrowotne kobiet, oraz dążyć do 
zapewnienia stałego dostępu do 
wszystkich usług opieki zdrowotnej.
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Or. en

Poprawka 188
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
w imieniu grupy S&D
Martina Dlabajová
w imieniu grupy Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
na osoby należące do takich szczególnie 
wrażliwych grup.

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
odczuwanych przez osoby należące do 
takich szczególnie wrażliwych grup, a 
także zróżnicowanego wpływu pod 
względem płci. Aby zapewnić stałe 
wysokie standardy podstawowych usług 
zdrowotnych, program powinien – 
zwłaszcza w czasach kryzysu i pandemii – 
zachęcać do przechodzenia na 
telemedycynę, z uwzględnieniem różnych 
poziomów umiejętności cyfrowych, 
leczenia w domu, promowania 
innowacyjnych rozwiązań cyfrowych na 
rzecz zdrowia i opieki w synergii z 
programem „Horyzont Europa” i jego 
odpowiednimi misjami i partnerstwami, a 
także wdrażania planów zapobiegania i 
leczenia we własnym zakresie, o ile jest to 
możliwe i stosowne, a jednocześnie 
gwarantować, że pacjenci cierpiący na 
choroby przewlekłe mają dostęp do usług 
opieki zdrowotnej.

Or. en
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Poprawka 189
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
na osoby należące do takich szczególnie 
wrażliwych grup.

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne, 
choroby niezakaźne i choroby przewlekłe, 
program powinien również promować 
działania, które dotyczą pobocznych 
skutków kryzysu zdrowotnego 
odczuwanych przez osoby należące do 
takich szczególnie wrażliwych grup. Aby 
zapewnić stałe wysokie standardy 
podstawowych usług opieki zdrowotnej, 
program powinien – zwłaszcza w czasach 
kryzysów i pandemii – zachęcać do 
przechodzenia na telemedycynę, 
prowadzenia leczenia farmakologicznego 
w domu oraz wdrażania planów 
zapobiegania i samoleczenia, o ile jest to 
możliwe i stosowne, a jednocześnie 
gwarantować dostęp do usług opieki 
zdrowotnej pacjentom przewlekle chorym, 
z uwzględnieniem stopnia cyfryzacji w 
poszczególnych państwach członkowskich 
oraz problemów z dostępem do rozwiązań 
cyfrowych w regionach oddalonych lub 
dla niektórych grup ludności.

Or. it

Poprawka 190
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
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osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
na osoby należące do takich szczególnie 
wrażliwych grup.

osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
odczuwanych przez osoby należące do 
takich szczególnie wrażliwych grup. Aby 
zapewnić stałe wysokie standardy 
podstawowych usług zdrowotnych, 
program powinien – zwłaszcza w czasach 
kryzysu i pandemii – zachęcać do 
przechodzenia na dostępną i przystępną 
cenowo telemedycynę, leczenia w domu 
oraz wdrażania planów zapobiegania i 
leczenia we własnym zakresie, o ile jest to 
możliwe i stosowne, a jednocześnie 
gwarantować, że pacjenci cierpiący na 
choroby przewlekłe i pacjenci z grupy 
ryzyka mają dostęp do usług opieki 
zdrowotnej i profilaktyki.

Or. en

Poprawka 191
Chrysoula Zacharopoulou, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Susana Solís 
Pérez, Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
na osoby należące do takich szczególnie 
wrażliwych grup.

(12) W celu ochrony grup ludności 
znajdujących  się w szczególnie trudnej 
sytuacji, w tym dzieci, osób starszych, 
osób w niekorzystnej sytuacji społeczno-
gospodarczej, osób LGBTI, mniejszości 
etnicznych, osób dotkniętych 
niepełnosprawnością fizyczną lub 
intelektualną, osób cierpiących na choroby 
przewlekłe, program powinien również 
promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
odczuwanych przez osoby należące do 
takich szczególnie wrażliwych grup, z 
uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb 
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zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 192
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
na osoby należące do takich szczególnie 
wrażliwych grup.

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, takie jak otyłość, 
nowotwory, cukrzyca, choroby krążenia i 
zaburzenia neurologiczne, program 
powinien również promować działania, 
które dotyczą pobocznych skutków 
kryzysu zdrowotnego odczuwanych przez 
osoby należące do takich szczególnie 
wrażliwych grup.

Or. en

Poprawka 193
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Susana Solís Pérez, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu ochrony osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
osób cierpiących na choroby psychiczne 
i choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
dla osób należących do takich szczególnie 
wrażliwych grup.

(12) W celu ochrony grup ludności 
znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji, w tym dzieci, osób starszych, 
kobiet w ciąży, osób dotkniętych 
niepełnosprawnością, osób cierpiących na 
choroby przewlekłe, program powinien 
również promować działania, które dotyczą 
pobocznych skutków kryzysu zdrowotnego 
i niedoborów produktów medycznych 
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odczuwanych przez osoby należące do 
takich szczególnie wrażliwych grup.

Or. en

Poprawka 194
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Zgodnie z art. 8 TFUE zadaniem 
Unii jest zniesienie nierówności oraz 
wspieranie równouprawnienia płci we 
wszystkich swych działaniach. Zasadę 
uwzględniania aspektu płci powinno 
stosować się do wszystkich działań 
realizowanych w ramach niniejszego 
programu, a program ten powinien 
przyczynić się do osiągnięcia wspólnych 
celów wyznaczonych w konkluzjach Rady 
w sprawie zdrowia kobiet z dnia 22 
czerwca 2006 r. Program ten powinien 
wspierać działania promujące 
uwzględnianie płci w opiece zdrowotnej, 
zajmujące się szczególnymi potrzebami 
zdrowotnymi kobiet – ponieważ niektóre 
kwestie zdrowotne, wyłącznie lub w 
nieproporcjonalny sposób, dotykają kobiet 
– w tym przemocą seksualną i przemocą 
ze względu na płeć, a także pewnymi 
aspektami zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, uwzględniać aspekty 
zdrowotne związane z płcią, w tym ze 
zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym 
oraz prawa, do których przestrzegania 
zobowiązuje strategia na rzecz 
równouprawnienia płci, dążyć do 
zmniejszenia nierówności w zakresie 
zdrowia kobiet i mężczyzn, uznając płeć za 
kluczowe uwarunkowanie zdrowia, 
gromadzić zdezagregowane i 
uwzględniające problematykę płci dane 
dotyczące statusu zdrowia kobiet w celu 
dokonywania pomiaru niezaspokojonych 
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potrzeb medycznych kobiet oraz 
dostarczać informacje zdrowotne 
uwzględniające aspekt płci, zapewniać 
edukację i promocję, środki 
zapobiegawcze i leczenie.

Or. en

Poprawka 195
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Prawo do zdrowia fizycznego i 
psychicznego jest jednym z podstawowych 
praw człowieka. Każda osoba, bez żadnej 
dyskryminacji, ma prawo dostępu do 
nowoczesnej i kompleksowej opieki 
zdrowotnej. "Program UE dla zdrowia" 
powinien gwarantować powszechny 
dostęp do opieki zdrowotnej, zgodnie z 
międzynarodowymi zobowiązaniami 
podjętymi w ramach celów 
zrównoważonego rozwoju oraz strategii 
WHO, a także zapewniać każdemu 
możliwość korzystania z potrzebnych im 
usług zdrowotnych bez doświadczania 
trudności finansowych. Aby nadal być 
światowym liderem w dziedzinie zdrowia i 
świadczyć wysokiej jakości opiekę 
zdrowotną w całej Unii, Komisja powinna 
zaproponować dyrektywę w sprawie 
minimalnych standardów jakości opieki 
zdrowotnej wraz z zestawem kryteriów, 
które powinny zostać zgłoszone przez 
państwa członkowskie, takich jak: liczba 
łóżek szpitalnych na mieszkańca, 
możliwości w zakresie intensywnej opieki 
medycznej, liczba lekarzy i pielęgniarek 
na mieszkańca, poziom wydatków na 
opiekę zdrowotną oraz dostęp i 
przystępność cenowa opieki zdrowotnej 
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dla wszystkich, w tym dla osób w 
szczególnie trudnej sytuacji. Poprawiłoby 
to bezpieczeństwo pacjenta i zaowocowało 
lepszymi warunkami opieki zdrowotnej 
dla pacjentów i pracowników służby 
zdrowia.

Or. en

Poprawka 196
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Zmiany demograficzne i innowacje 
technologiczne to jedne z najważniejszych 
wyzwań stojących przed naszymi 
systemami opieki zdrowotnej. Starzenie się 
społeczeństwa w dużej mierze wynika z 
sukcesu naszych systemów opieki 
zdrowotnej, a zarazem zmusza je do 
transformacji strukturalnej: od modelu 
opieki zdrowotnej skoncentrowanego 
głównie na ostrych chorobach konieczne 
jest przejście do modelu opieki 
zdrowotnej, w którym większą wagę 
zyskują choroby przewlekłe. Ważne jest, 
aby państwa członkowskie towarzyszyły 
sobie w tym procesie transformacji 
modelu opieki zdrowotnej i z tego powodu 
konieczne jest wzmocnienie mechanizmów 
wymiany dobrych praktyk. "Program UE 
dla zdrowia" powinien odgrywać ważną 
rolę w kierowaniu tą wymianą.

Or. en

Poprawka 197
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Zaobserwowano współzależność 
między kryzysami zdrowotnymi lub 
gospodarczymi a niepokojącym wzrostem 
skłonności do stanów depresyjnych w 
wyniku ograniczenia możliwości 
finansowych, niepewności co do 
przyszłości i wzrostu bezrobocia. Program 
powinien zatem wspierać krajowe 
działania na rzecz uwzględniania zdrowia 
psychicznego we wszystkich politykach 
oraz propagowania dbałości o zdrowie 
psychiczne we wszystkich obszarach, w 
tym w szkołach i w środowisku pracy, a 
także działania służące zapobieganiu 
depresji i samobójstwom.

Or. it

Poprawka 198
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych 
z zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 
osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii. W związku z tym program 
powinien oferować wsparcie dla działań na 
rzecz podtrzymania wytwarzania 
produktów istotnych w kontekście kryzysu, 
udzielania na nie zamówień i zarządzania 
tymi produktami, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych 
z zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 
osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii. W związku z tym program 
powinien oferować wsparcie dla działań na 
rzecz podtrzymania wytwarzania 
produktów istotnych w kontekście kryzysu, 
udzielania na nie zamówień,  zarządzania 
tymi produktami oraz ich dystrybucję, 
zapewniając komplementarność z innymi 
unijnymi instrumentami. Program 
powinien promować ustanowienie 
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specjalnego wspólnego działania w 
zakresie zapobiegania niedoborowi 
środków medycznych, aby umożliwić 
wymianę dobrych praktyk między 
państwami członkowskimi oraz 
opracowanie wspólnych środków 
zapobiegawczych. Komisja powinna 
również w ramach swojej strategii 
farmaceutycznej przedstawić specjalną 
strategię zarządzania niedoborami leków i 
produktów medycznych w Europie.

Or. en

Poprawka 199
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
w imieniu grupy S&D
Martina Dlabajová
w imieniu grupy Renew
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych 
z zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 
osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii. W związku z tym program 
powinien oferować wsparcie dla działań na 
rzecz podtrzymania wytwarzania 
produktów istotnych w kontekście kryzysu, 
udzielania na nie zamówień i zarządzania 
tymi produktami, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań, w tym zależność 
UE od państw trzecich związaną z 
zapewnieniem dostaw surowców 
chemicznych i materiałów wyjściowych, 
farmaceutycznych składników czynnych, 
leków, wyrobów medycznych oraz 
środków ochrony osobistej potrzebnych 
w Unii w czasie pandemii. W związku 
z tym program powinien oferować 
wsparcie dla działań, które zwiększą 
bezpieczeństwo dostaw leków w UE i 
zmniejszą zależność od państw trzecich 
poprzez zachęcanie do dywersyfikacji 
łańcuchów dostaw, wspieranie 
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wytwarzania produktów w UE w 
kontekście kryzysu, wspólnego udzielania 
na nie zamówień i zarządzania tymi 
produktami, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

Or. en

Poprawka 200
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych z 
zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 
osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii. W związku z tym program 
powinien oferować wsparcie dla działań na 
rzecz podtrzymania wytwarzania 
produktów istotnych w kontekście kryzysu, 
udzielania na nie zamówień i zarządzania 
tymi produktami, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił naszą zależność od państw 
trzecich w zakresie dostaw leków, 
wyrobów medycznych oraz środków 
ochrony osobistej potrzebnych w Unii 
w czasie pandemii. W związku z tym 
program powinien umożliwiać Komisji 
oraz państwom członkowskim 
przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych 
środków gwarantujących europejską 
niezależność w zakresie ochrony zdrowia, 
oferując wsparcie dla działań na rzecz 
podtrzymania wytwarzania produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, udzielania 
na nie zamówień i zarządzania tymi 
produktami, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

Or. fr

Poprawka 201
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych 
z zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 
osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii. W związku z tym program 
powinien oferować wsparcie dla działań na 
rzecz podtrzymania wytwarzania 
produktów istotnych w kontekście kryzysu, 
udzielania na nie zamówień i zarządzania 
tymi produktami, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych 
z zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych, farmaceutycznych 
składników czynnych oraz środków 
ochrony osobistej potrzebnych w Unii 
w czasie pandemii. W związku z tym 
program powinien oferować wsparcie dla 
działań na rzecz podtrzymania 
wytwarzania produktów istotnych 
w kontekście kryzysu, udzielania na nie 
zamówień i zarządzania tymi produktami, 
zapewniając komplementarność z innymi 
unijnymi instrumentami. Należy dążyć do 
zwiększenia i skalowania zdolności 
produkcyjnych leków w Unii Europejskiej, 
aby uniknąć utrudnień w obiegu leków i 
niedoborów w zaopatrzeniu.

Or. en

Poprawka 202
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych 
z zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 
osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii. W związku z tym program 
powinien oferować wsparcie dla działań na 
rzecz podtrzymania wytwarzania 
produktów istotnych w kontekście kryzysu, 
udzielania na nie zamówień i zarządzania 
tymi produktami, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych 
z zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 
osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii akcentując w szczególności 
zależność od państw trzecich w zakresie 
zdolności wytwarzania, dostaw 
farmaceutycznych składników czynnych i 
materiałów wyjściowych. W związku 
z tym program powinien oferować 
wsparcie dla działań na rzecz podtrzymania 
wytwarzania produktów istotnych 
w kontekście kryzysu, udzielania na nie 
zamówień i zarządzania tymi produktami, 
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zapewniając komplementarność z innymi 
unijnymi instrumentami.

Or. en

Poprawka 203
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych 
z zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 
osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii. W związku z tym program 
powinien oferować wsparcie dla działań na 
rzecz podtrzymania wytwarzania 
produktów istotnych w kontekście kryzysu, 
udzielania na nie zamówień i zarządzania 
tymi produktami, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych 
z zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 
osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii. Program powinien oferować 
wsparcie dla działań, które podtrzymują 
wytwarzanie produktów, istotnych 
w kontekście medycznym i w kontekście 
opieki, udzielanie na nie zamówień 
i zarządzanie tymi produktami, w celu 
ograniczania ryzyka niedoborów, 
zwłaszcza w czasach kryzysu, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

Or. en

Poprawka 204
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych 
z zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 

(13) Kryzys związany z COVID-19 
uwypuklił wiele wyzwań związanych 
z zapewnieniem dostaw leków, wyrobów 
medycznych oraz środków ochrony 
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osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii. W związku z tym program 
powinien oferować wsparcie dla działań na 
rzecz podtrzymania wytwarzania 
produktów istotnych w kontekście kryzysu, 
udzielania na nie zamówień i zarządzania 
tymi produktami, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

osobistej potrzebnych w Unii w czasie 
pandemii. W związku z tym program 
powinien oferować wsparcie dla działań na 
rzecz podtrzymania wytwarzania 
produktów istotnych w kontekście kryzysu, 
udzielania na nie zamówień, zarządzania 
tymi produktami, ich dostępności i 
przystępności, zapewniając 
komplementarność z innymi unijnymi 
instrumentami.

Or. en

Poprawka 205
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zminimalizować skutki 
zdrowotne poważnych transgranicznych 
zagrożeń zdrowia, działania wspierane 
w ramach programu powinny obejmować 
koordynację działań, które wzmacniają 
międzyoperacyjność i spójność systemów 
opieki zdrowotnej państw członkowskich 
przez analizę porównawczą, współpracę 
i wymianę najlepszych praktyk oraz 
gwarantują im zdolność do reagowania na 
sytuacje nadzwyczajne w dziedzinie 
zdrowia, obejmującą planowanie 
ewentualnościowe, ćwiczenia gotowości 
oraz podnoszenie kwalifikacji 
pracowników służby zdrowia 
i pracowników do spraw zdrowia 
publicznego, a także ustanowienie 
mechanizmów skutecznego monitorowania 
i dystrybucji lub przydzielania, zależnie od 
potrzeb, towarów i usług potrzebnych 
w czasie kryzysu.

(14) Aby zminimalizować skutki 
zdrowotne poważnych transgranicznych 
zagrożeń zdrowia, działania wspierane 
w ramach programu powinny obejmować 
koordynację działań, które wzmacniają 
międzyoperacyjność i spójność systemów 
opieki zdrowotnej państw członkowskich 
przez analizę porównawczą, współpracę 
i wymianę najlepszych praktyk oraz 
gwarantują im zdolność do reagowania na 
sytuacje nadzwyczajne w dziedzinie 
zdrowia, obejmującą planowanie 
ewentualnościowe, ćwiczenia gotowości 
oraz podnoszenie kwalifikacji 
pracowników służby zdrowia 
i pracowników do spraw zdrowia 
publicznego, a także ustanowienie 
mechanizmów skutecznego monitorowania 
i dystrybucji lub przydzielania, zależnie od 
potrzeb, towarów i usług potrzebnych 
w czasie kryzysu. Analizę porównawczą, 
współpracę i wymianę najlepszych praktyk 
należy w równym stopniu promować w 



PE653.822v01-00 80/305 AM\1207705PL.docx

PL

okresach, w których nie ma kryzysów.

Or. en

Poprawka 206
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zminimalizować skutki 
zdrowotne poważnych transgranicznych 
zagrożeń zdrowia, działania wspierane 
w ramach programu powinny obejmować 
koordynację działań, które wzmacniają 
międzyoperacyjność i spójność systemów 
opieki zdrowotnej państw członkowskich 
przez analizę porównawczą, współpracę 
i wymianę najlepszych praktyk oraz 
gwarantują im zdolność do reagowania na 
sytuacje nadzwyczajne w dziedzinie 
zdrowia, obejmującą planowanie 
ewentualnościowe, ćwiczenia gotowości 
oraz podnoszenie kwalifikacji 
pracowników służby zdrowia 
i pracowników do spraw zdrowia 
publicznego, a także ustanowienie 
mechanizmów skutecznego monitorowania 
i dystrybucji lub przydzielania, zależnie od 
potrzeb, towarów i usług potrzebnych 
w czasie kryzysu.

(14) Aby zminimalizować skutki 
zdrowotne poważnych transgranicznych 
zagrożeń zdrowia, działania wspierane 
w ramach programu powinny obejmować 
koordynację działań, które wzmacniają 
międzyoperacyjność i spójność systemów 
opieki zdrowotnej państw członkowskich 
przez analizę porównawczą, współpracę 
i wymianę najlepszych praktyk oraz 
gwarantują im zdolność do reagowania na 
sytuacje nadzwyczajne w dziedzinie 
zdrowia, obejmującą planowanie 
ewentualnościowe, ćwiczenia gotowości 
oraz podnoszenie kwalifikacji 
pracowników służby zdrowia 
i pracowników do spraw zdrowia 
publicznego, a także ustanowienie 
mechanizmów skutecznego monitorowania 
i dystrybucji lub przydzielania, zależnie od 
potrzeb, towarów i usług potrzebnych 
w czasie kryzysu, co byłoby szczególnie 
korzystne w kontekście transgranicznym.

Or. en

Poprawka 207
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zminimalizować skutki 
zdrowotne poważnych transgranicznych 
zagrożeń zdrowia, działania wspierane 
w ramach programu powinny obejmować 
koordynację działań, które wzmacniają 
międzyoperacyjność i spójność systemów 
opieki zdrowotnej państw członkowskich 
przez analizę porównawczą, współpracę 
i wymianę najlepszych praktyk oraz 
gwarantują im zdolność do reagowania na 
sytuacje nadzwyczajne w dziedzinie 
zdrowia, obejmującą planowanie 
ewentualnościowe, ćwiczenia gotowości 
oraz podnoszenie kwalifikacji 
pracowników służby zdrowia 
i pracowników do spraw zdrowia 
publicznego, a także ustanowienie 
mechanizmów skutecznego monitorowania 
i dystrybucji lub przydzielania, zależnie od 
potrzeb, towarów i usług potrzebnych 
w czasie kryzysu.

(14) Aby zminimalizować skutki 
zdrowotne poważnych transgranicznych 
zagrożeń zdrowia, działania wspierane 
w ramach programu powinny obejmować 
koordynację działań, które wzmacniają 
międzyoperacyjność i spójność systemów 
opieki zdrowotnej państw członkowskich 
przez analizę porównawczą, współpracę 
i wymianę najlepszych praktyk – poprzez 
zwiększoną liczbę wspólnych działań – 
oraz gwarantują im zdolność do 
reagowania na sytuacje nadzwyczajne 
w dziedzinie zdrowia, obejmującą 
planowanie ewentualnościowe, ćwiczenia 
gotowości oraz podnoszenie kwalifikacji 
pracowników służby zdrowia 
i pracowników do spraw zdrowia 
publicznego, a także ustanowienie 
mechanizmów skutecznego monitorowania 
i dystrybucji lub przydzielania, zależnie od 
potrzeb, towarów i usług potrzebnych 
w czasie kryzysu.

Or. en

Poprawka 208
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Przeprowadzona przez Komisję 
ocena dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/24/UE1a 
pokazała, że nie wszystkie państwa 
członkowskie całkowicie wdrożyły 
dyrektywę. Przeszkody i ograniczenia w 
stosowaniu dyrektywy, takie jak 
nieuzasadnione uciążliwe wymogi 
dotyczące zezwoleń lub ograniczenia 
zwrotów kosztów, ograniczają dostęp do 
opieki zdrowotnej tym obywatelom, 
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których potrzeby mogą być czasami lepiej 
zaspokojone w państwie członkowskim 
innym niż ich własne. Ponadto nie 
wszystkie państwa członkowskie są w 
stanie dostarczyć danych ani informacji 
dotyczących pacjentów korzystających z 
opieki za granicą, ponieważ nie zawsze 
można porównać dane gromadzone przez 
poszczególne państwa członkowskie. 
Program powinien zatem wspierać 
całkowite wdrożenie dyrektywy 
2011/24/UE, gwarantując wysoki poziom 
ochrony zdrowia publicznego przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasady 
swobodnego przemieszczania się osób w 
obrębie rynku wewnętrznego.
__________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Poprawka 209
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Kryzys związany z COVID-19 
ujawnił istotną potrzebę organizowania 
przez państwa członkowskie testów 
warunków skrajnych w celu oceny 
odporności ich krajowych systemów 
opieki zdrowotnej na wszelkie rodzaje 
kryzysów. Testy te muszą być 
przeprowadzane na podstawie dokładnych 
kryteriów oceny określonych przez 
Komisję Europejską. Wyniki tych testów 
mogłyby określić słabe punkty krajowych 



AM\1207705PL.docx 83/305 PE653.822v01-00

PL

systemów opieki zdrowotnej i obszary, 
które należy objąć specjalnym wsparciem 
finansowym.

Or. en

Poprawka 210
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Koordynacja między krajowymi 
systemami opieki zdrowotnej ma 
zasadnicze znaczenie dla 
zagwarantowania solidarności w obrębie 
Unii. Należy odpowiednio przewidzieć 
udzielanie wspólnych zamówień, 
skoordynowany transfer sprzętu, rezerwy i 
obrót produktów krwiopochodnych i 
organów, transport pacjentów 
wymagających transgranicznej opieki.

Or. en

Poprawka 211
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) Oprócz zwiększenia budżetu, 
należy wzmocnić Unijny Mechanizm 
Ochrony Ludności i jego instrument 
RescEU, aby zapewnić prawdziwie 
wspólną, skoordynowaną i skuteczną 
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reakcję na poziomie UE.

Or. en

Poprawka 212
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14d) Unia powinna móc polegać na 
mobilizacji pracowników służby zdrowia w 
postaci europejskiego korpusu 
medycznego utworzonego z myślą o 
zapewnieniu szybkiej pomocy medycznej i 
specjalistycznych konsultacji w zakresie 
zdrowia publicznego we wszystkich 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 213
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14e) Europejskim agencjom zdrowia, w 
szczególności ECDC i EMA, należy 
przyznać zwiększone kompetencje, zasoby 
i personel, aby umożliwić im lepsze i 
szybsze wykonywanie obowiązków w 
sposób efektywny z korzyścią dla 
obywateli Europy. Aby przewidzieć 
wszelkie rodzaje kryzysów Komisja 
powinna również ocenić potrzeby innych 
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europejskich agencji zdrowia, takich jak 
EFSA, ECHA i EU-OSHA. Komisja 
powinna zagwarantować ściślejszą 
koordynację pomiędzy agencjami 
europejskimi.

Or. en

Poprawka 214
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14f) Program powinien wspierać 
przegląd mandatu ECDC w celu 
rozszerzenia jego kompetencji na choroby 
przewlekłe, opracowania obowiązkowych 
wytycznych dla państw członkowskich 
oraz umożliwienia koordynacji badań 
laboratoryjnych w sytuacjach kryzysów 
zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 215
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14g) Program powinien również 
wspierać przegląd mandatu EMA w celu 
rozszerzenia jej kompetencji w zakresie 
koordynacji badań klinicznych i 
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zarządzania niedoborami leków. 
Europejska Agencja ds. Oceny Produktów 
leczniczych mogłaby zatem sprostać 
przyszłym wyzwaniom, takim jak 
monitorowanie niedoborów o reagowania 
na nie, w koordynacji z państwami 
członkowskimi. W perspektywie 
długoterminowej EMA powinna być w 
stanie uzależnić wydawanie pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu od gwarancji 
podaży i dostępności od producentów. 
Wzmocnienie personelu EMA powinno 
umożliwić Agencji przeprowadzanie 
inspekcji zakładów produkcyjnych 
mających siedzibę w państwach trzecich.

Or. en

Poprawka 216
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14h) Aby ułatwić procedury wspólnych 
zamówień UE, Komisja mogłaby przyjąć 
szczegółowe przepisy na rzecz ich 
stosowania przy zakupie szczepionek i 
terapii, zagwarantować skuteczność i 
przejrzystość procesu oraz zapewnić 
równy dostęp do leków, wyrobów 
medycznych, wyposażenia ochronnego i 
innych istotnych produktów zdrowotnych. 
Uważa, że część produktów medycznych 
zakupionych w ramach procedury 
wspólnych zamówień UE mogłaby 
stanowić europejską rezerwę na wypadek 
niedoboru tych produktów.

Or. en
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Poprawka 217
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14i) Utworzenie portalu 
komunikacyjnego dla obywateli, który 
umożliwiłby dzielenie się w Unii 
zatwierdzonymi informacjami, wysyłanie 
obywatelom ostrzeżeń i zwalczanie 
dezinformacji. Może obejmować szeroki 
zakres informacji, kampanii 
profilaktycznych i programów 
edukacyjnych dla młodzieży. Taki portal 
mógłby być również wykorzystywany do 
propagowania, we współpracy z ECDC, 
silnej wyszczepialności na szczeblu UE.

Or. en

Poprawka 218
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14j) Cyfrowa platforma wymiany, taka 
jak portal danych dotyczących COVID-19, 
mogłaby ułatwić wymianę danych 
epidemiologicznych, opartych na danych 
naukowych praktycznych zaleceń dla 
pracowników służby zdrowia i szpitali, a 
także dokładnych informacji na temat 
stanu możliwych do uruchomienia 
zdolności i zapasów produktów 
leczniczych.

Or. en
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Poprawka 219
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności, 
zrównoważonego charakteru i odporności. 
W kontekście takiej transformacji i takich 
reform program powinien wspierać – 
w synergii z programem „Cyfrowa 
Europa” – działania, które przyczyniają się 
do postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki pierwotnej, wtórnej, 
profilaktyki drugiego, trzeciego i 
czwartego stopnia i promocji zdrowia, 
oferowania nowych opartych na wynikach 
modeli opieki oraz zintegrowanych 
świadczeń, od środowiskowej 
i podstawowej opieki zdrowotnej do 
świadczeń wysoce specjalistycznych, 
opartych na potrzebach ludzi, 
podwyższania poziomu kompetencji 
zdrowotnych i cyfrowych kompetencji 
zdrowotnych obywateli, a także 
zapewniania skutecznego personelu 
publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego odpowiednie umiejętności, 
również cyfrowe, regularnie 
otrzymującego aktualizacje w świetle 
postępu naukowego i technologicznego, 
zgodnie z dyrektywą 2005/36 w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych. 
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wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych.

Synergia między Programem działań Unii 
w dziedzinie zdrowia a programem 
„Cyfrowa Europa” powinna przyczynić 
się do wdrażania i rozwoju e-zdrowia, jako 
telemedycyny, ograniczając zbędne 
podróże i niezaspokojone potrzeby w 
zakresie opieki zdrowotnej. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia oraz europejskiej 
elektronicznej karty zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępu, przystępności cenowej, 
dostępności i jakości opieki zdrowotnej, 
zwiększając ilości danych dostępnych dla 
pacjentów i pracowników służby zdrowia, 
a tym samym poprawiając jakość opieki 
zdrowotnej i zwiększając swobodę 
przemieszczania się pacjentów w Unii. . 
Mając na względzie prawo podstawowe 
dostępu do profilaktycznej opieki 
zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r., w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych. Program musi 
gwarantować dostęp do danych 
osobowych dotyczących zdrowia i ich 
udostępnianie, przy jednoczesnym 
skrupulatnym stosowaniu przepisów 
RODO, i podnosić umiejętności cyfrowe 
pacjentów.

__________________ __________________
12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

Or. en
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Poprawka 220
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, z przyjęciem przekrojowego i 
uwzględniającego kwestie płci podejścia 
do społecznych uwarunkowań zdrowia i 
różnic w podatności prowadzących do 
nierówności w efektach zdrowotnych, 
a także zapewniania skutecznego personelu 
publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
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w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych.

opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
również poprzez zapewnienie 
powszechnego dostępu do opieki 
zdrowotnej, a także solidarność i 
sprawiedliwość w celu zagwarantowania 
dostępności i równego dostępu według 
potrzeb, niezależnie od pochodzenia 
etnicznego, płci, wieku, statusu 
społecznego czy zdolności płatniczej, oraz 
zmniejszenie nierówności zdrowotnych. W 
ramach programu powinno się wspierać 
działania, których celem jest 
zagwarantowanie, że prawa pacjentów są 
przestrzegane, w tym prawo do 
otrzymania pełnej szacunku i godnej 
opieki, wolnej od wszelkich form 
dyskryminacji, złego traktowania lub 
przemocy, prawo do zachowania 
tajemnicy pacjenta, w tym prywatności 
jego danych, prawo do otrzymywania 
dokładnych, bezstronnych informacji i 
edukacji na temat wszelkich aspektów 
zdrowia pacjenta, w tym zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz do 
wyrażania świadomej zgody.

__________________ __________________
12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 221
Véronique Trillet-Lenoir, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie Loiseau, Bernard 
Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, Susana Solís Pérez, 



PE653.822v01-00 92/305 AM\1207705PL.docx

PL

Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Program 
powinien ułatwić gromadzenie dużych baz 
danych klinicznych i biologicznych w celu 
lepszego zrozumienia nowych zagrożeń, 
rzadkich chorób i chorób o niskiej 
częstości występowania. Dane dotyczące 
zdrowia, oraz sposób ich bezpiecznego 
udostępniania przy pełnym poszanowaniu 
wymogów ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO), będą mieć 
istotne znaczenie dla zwalczania wszelkich 
kryzysów zdrowotnych oraz poprawy 
zarządzania w zakresie chorób zakaźnych 
i niezakaźnych. W tym względzie rozwój 
przyszłej europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia będzie istotnym 
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powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych.

krokiem w kierunku bezpośredniego 
wspierania pacjentów i ich 
świadczeniodawców, aby zapewnić 
obywatelom kontrolę nad ich danymi 
osobowymi, ułatwić badania i wspierać 
rozwój diagnostyki, leczenia i usług. 
Europejska przestrzeń danych 
dotyczących zdrowia zapewniłaby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r., w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych. Im bardziej Unia 
będzie polegać na wspólnych danych w 
celu usprawnienia europejskiej opieki 
zdrowotnej, tym bardziej UE zwiększy 
swoją niezależność od GAFAM, swoje 
możliwości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa dla 
zagwarantowania bezpieczeństwa danych 
i uniknięcia naruszeń bezpieczeństwa, 
które mogłyby ujawnić dane osobowe 
pacjentów.

__________________ __________________
12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

Or. en
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Poprawka 222
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, podnoszenia poziomu kompetencji 
zdrowotnych i cyfrowych kompetencji 
zdrowotnych obywateli, a także 
zapewniania skutecznego personelu 
publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia oraz europejskiej 
elektronicznej karty zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępu, dostępności, 
przystępności cenowej i jakości opieki 
zdrowotnej. Przy tworzeniu europejskiej 
przestrzeni danych dotyczących zdrowia 
program musi zapewnić odpowiednie 
zasoby ECDC / agencjom krajowym, 
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wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych.

celem gromadzenia danych dotyczących 
diagnozowania, opieki i efektów. Musi 
także zapewniać zasoby i integrować dane 
gromadzone przez społeczeństwo 
obywatelskie. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych, jasne i łatwe do 
zrozumienia i korzystania przez pacjentów 
i dostosowane do innowacji i nowych 
technologii.

__________________ __________________
12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 223
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
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i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych.

i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia oraz europejskiej 
elektronicznej karty zdrowia, zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Taka europejska karta 
zdrowia powinna być znormalizowana, 
międzyoperacyjna z różnymi systemami 
danych dotyczących zdrowia i dostępna 
dla pacjentów we wszystkich państwach 
członkowskich, przy zapewnieniu 
prywatności i informacji zakodowanych 
na europejskiej karcie ubezpieczenia 
zdrowotnego, EKUZ. Mając na względzie 
prawo podstawowe dostępu do 
profilaktycznej opieki zdrowotnej 
i korzystania z leczenia zapisane 
w art. 35 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, a także wspólne wartości 
i zasady systemów opieki zdrowotnej Unii 
Europejskiej określone w konkluzjach 
Rady z dnia 2 czerwca 2006 r., 12 w ramach 
programu powinno się wspierać działania 
zapewniające powszechność 
i inkluzywność opieki zdrowotnej, co 
oznacza, że nikomu nie zabrania się 
dostępu do opieki zdrowotnej, oraz 
działania, które zapewniają należyte 
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przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych.

__________________ __________________
12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebujemy europejskich elektronicznych kart zdrowia ze znormalizowanymi informacjami, 
dostępnych w określonej formie wyłącznie dla jednostek ratownictwa. Dane osobowe powinny 
być własnością zainteresowanej osoby i być dostępne wyłącznie dla niej za pomocą kodu PIN 
porównywalnego z kodami bankowymi. Tenże kod PIN mógłby zostać dodany do europejskiej 
karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ), gdzie dokumenty dotyczące opieki zdrowotnej 
pacjentów mogłyby być pomijane przez pacjentów posiadających kod PIN.

Poprawka 224
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
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zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych.

zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, podnoszenia poziomu kompetencji 
zdrowotnych i cyfrowych kompetencji 
zdrowotnych obywateli, a także 
zapewniania skutecznego personelu 
publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia oraz europejskiej 
elektronicznej karty zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych, jasne i łatwe do 
zrozumienia i korzystania przez pacjentów 
i dostosowane do innowacji i nowych 
technologii.

__________________ __________________
12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Prawa pacjentów w zakresie ochrony danych muszą być w pełni zapewnione, jasno 
zrozumiałe dla pacjentów i dostosowane do szybkiej ewolucji technologii w opiece 
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zdrowotnej.  Prawodawstwo UE, oprócz zapewniania odpowiedniej ochrony i 
bezpieczeństwa, powinno być tak skonstruowane, aby zagwarantować, że korzystanie z praw 
jest proste i nie nadmiernie uciążliwe.

Poprawka 225
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, zapewnienia 
postępów dezinstytucjonalizacji i 
przechodzenia na opiekę środowiskową, w 
tym nad osobami starszymi, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
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zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych.

zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych.

__________________ __________________
12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 226
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 

(15) Doświadczenia nabyte podczas 
kryzysu związanego z COVID-19 
pokazują, że ogólnie potrzebne jest 
wsparcie transformacji strukturalnej 
i reform systemowych systemów opieki 
zdrowotnej w całej Unii w celu 
zwiększenia ich skuteczności, dostępności 
i odporności. W kontekście takiej 
transformacji i takich reform program 
powinien wspierać – w synergii 
z programem „Cyfrowa Europa” – 
działania, które przyczyniają się do 
postępów transformacji cyfrowej 
świadczeń zdrowotnych i zwiększają ich 
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międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępności i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych.

międzyoperacyjność, przyczyniają się do 
zwiększenia możliwości systemów opieki 
zdrowotnej w zakresie rozwijania 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
oferowania nowych modeli opieki oraz 
zintegrowanych świadczeń, od 
środowiskowej i podstawowej opieki 
zdrowotnej do świadczeń wysoce 
specjalistycznych, opartych na potrzebach 
ludzi, a także zapewniania skutecznego 
personelu publicznej opieki zdrowotnej, 
posiadającego w odpowiednie 
umiejętności, również cyfrowe. Stworzenie 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia oraz europejskiej 
elektronicznej karty zdrowia zapewniłoby 
systemom opieki zdrowotnej, naukowcom 
i organom publicznym środki służące 
poprawie dostępu, dostępności, 
przystępności cenowej i jakości opieki 
zdrowotnej. Mając na względzie prawo 
podstawowe dostępu do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej i korzystania z leczenia 
zapisane w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a także 
wspólne wartości i zasady systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej określone 
w konkluzjach Rady z dnia 2 czerwca 
2006 r.,12 w ramach programu powinno się 
wspierać działania zapewniające 
powszechność i inkluzywność opieki 
zdrowotnej, co oznacza, że nikomu nie 
zabrania się dostępu do opieki zdrowotnej, 
oraz działania, które zapewniają należyte 
przestrzeganie praw pacjenta, w tym 
prywatności ich danych.

__________________ __________________
12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

12 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych 
wartości i zasad systemów opieki 
zdrowotnej Unii Europejskiej (Dz.U. C 146 
z 22.6.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 227
Cristian-Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Sytuacja związana z COVID-19 
nauczyła nas, jak ważne jest zdrowie jako 
dobro publiczne, które należy chronić 
poprzez opracowanie spójnego podejścia 
do leczenia chorób przewlekłych, zarówno 
zakaźnych, jak i niezakaźnych, a także 
poprzez wykorzystanie synergii w 
podejściu do osób zagrożonych. Sytuacja 
związana z COVID-19 uwidoczniła także 
imperatyw generowania i udostępniania 
wiarygodnych danych dotyczących 
diagnozowania, leczenia i wyzdrowień, za 
pośrednictwem ECDC w całej UE. 
Potwierdziła również potrzebę 
zastosowania innowacyjnych rozwiązań w 
celu identyfikacji osób zagrożonych 
chorobą zakaźną, tak aby można je było 
przebadać, powiązać z opieką i podjąć 
środki ostrożności w celu zapobieżenia 
dalszemu przenoszeniu choroby, 
prowadząc do jej wyeliminowania. 
Niezależnie od różnic w drogach 
przenoszenia chorób, wnioski te mają 
zastosowanie także do wirusowego 
zapalenia wątroby, w przypadku którego w 
sprawozdaniu ECDC z maja 2020 r. 
monitorującym postępy w eliminowaniu 
wirusowego zapalenia wątroby typu B i C 
w UE/EOG podkreślono, że „śmiertelność 
związana z zapaleniem wątroby jest 
wysoka w regionie i niewiele wskazuje na 
postępy na drodze do osiągnięcia celu 
eliminowania choroby do 2030 r. poprzez 
obniżenie poziomu umieralności o 65 % w 
stosunku do poziomu odniesienia z 
2015 r.”. W sprawozdaniu ECDC 
potwierdzono, że jeśli UE nie będzie 
dążyła do zapobiegania przenoszeniu 
chorób, diagnozowania i powiązania z 
opieką, Europa nie osiągnie celu WHO w 
zakresie eliminacji chorób i nie wywiąże 
się ze swojego zobowiązania względem 
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celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Or. en

Poprawka 228
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Wartość danych dotyczących 
zdrowia jest niezbędna dla uzyskania 
bardziej wiarygodnych informacji w celu 
poprawy świadczeń w ramach opieki 
zdrowotnej, tworzenia polityki zdrowotnej 
oraz oceny realizacji działań i polityki w 
naszym społeczeństwie. Europejska 
przestrzeń danych dotyczących zdrowia 
będzie stanowić silny filar zdrowia w Unii 
i powinna być budowana z udziałem 
wszystkich sektorów i zainteresowanych 
stron, z uwzględnieniem potrzeb 
pracowników służby zdrowia i pacjentów. 
Program powinien zwiększyć możliwości i 
kompetencje ECDC w celu poprawy 
możliwości nadzoru nad chorobami 
niezakaźnymi. Europejskie dane 
dotyczące zdrowia powinny obejmować 
gromadzenie danych dotyczących 
korzystania z opieki zdrowotnej, zachowań 
zdrowotnych i problemów zdrowotnych, w 
tym informacji na temat rzadkich chorób, 
szczepień, alergii i innych.

Or. en

Poprawka 229
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Skuteczne wykorzystanie systemów 
informatycznych, w tym sztucznej 
inteligencji – z pełnym poszanowaniem 
ochrony danych UE i ram prawnych 
prywatności – ma zasadnicze znaczenie 
dla poprawy efektywności regulacyjnej w 
całej Europie; w związku z tym konieczne 
jest także dokonanie optymalizacji 
europejskich ram regulacyjnych poprzez 
harmonizację projektów regulacyjnych z 
zakresu telematyki, z naciskiem na jakość 
danych, międzyoperacyjność oraz 
współzależność europejskich ram 
regulacyjnych, a także zapewnienie 
odpowiedniego do celów otoczenia 
regulacyjnego, które jest kluczowym 
elementem ochrony zdrowia publicznego, 
zapewnienia dostępu do wysokiej jakości 
leków i przyczynienia się do zapobiegania 
niedoborom.

Or. en

Poprawka 230
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Rozporządzenie w sprawie praw 
pacjenta jest potrzebne, aby zapewnić 
prawo do dostępnej, przystępnej cenowo i 
wysokiej jakości opieki zdrowotnej 
skoncentrowanej na pacjencie, w tym 
właściwej, stosownej i opartej na 
wartościach opieki medycznej, prawo do 
przystępnych cenowo, skutecznych leków, 
rehabilitacji i wsparcia dla opieki. Należy 
zagwarantować prawo do transgranicznej 
opieki zdrowotnej i odpowiednich usług 
wsparcia. Należy zapewnić pacjentom 
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także prawo do drugiej opinii.

Or. en

Poprawka 231
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) W ramach programu należy 
popierać innowacje w dziedzinie 
cyfryzacji, które przyniosłyby konkretne 
korzyści pacjentom i pracownikom służby 
zdrowia oraz zapewniłyby racjonalną pod 
względem kosztów opiekę zdrowotną 
wysokiej jakości, a jednocześnie 
zmniejszałyby nierówności. Można 
poczynić ważne kroki w zakresie 
umiejętności cyfrowych, zarówno w 
odniesieniu do pracowników służby 
zdrowia, jak i szkolenia pacjentów, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich i słabo 
zaludnionych.

Or. en

Poprawka 232
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Generowanie i wymiana 
wiarygodnych danych dotyczących 
zarządzania systemami opieki zdrowotnej 
w zakresie chorób zakaźnych ma 
zasadnicze znaczenie pod względem 
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śledzenia poczynionych postępów i 
skoordynowanego dostosowywania reakcji 
systemów krajowych i lokalnych w całej 
Europie. Program powinien zatem 
wspierać zwiększanie kompetencji i 
zasobów ECDC w zakresie monitorowania 
reagowania systemów opieki zdrowotnej 
na choroby zakaźne, w tym HIV, gruźlicę i 
wirusowe zapalenie wątroby. W 
szczególności należy skierować dodatkowe 
zasoby na wsparcie tworzenia 
ogólnounijnych baz danych, których 
celem będzie dokonanie przeglądu 
istniejących luk w ciągłości opieki. 
Ogólnounijna wymiana danych powinna 
również pomóc w monitorowaniu 
zarządzania takimi warunkami w 
perspektywie długoterminowej i 
całościowej, w tym zarządzania 
odpowiednimi współistniejącymi 
chorobami i ogólnym postępem systemu 
pod względem poprawy jakości życia 
pacjentów związanej ze zdrowiem. 

Or. en

Poprawka 233
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Istotne jest zagwarantowanie 
równego dostępu pacjentów w różnych 
państwach członkowskich do skutecznych 
terapii i leczenia oraz zapobieganie 
ponoszeniu przez poszczególne jednostki 
opieki zdrowotnej nadmiernych i 
nieuzasadnionych kosztów leczenia 
rzadkich chorób. Komisja powinna zatem 
zbadać możliwość ustanowienia funduszu 
europejskiego, współfinansowanego przez 
państwa członkowskie, przeznaczonego na 
negocjacje i zakup sierocych produktów 
leczniczych i innych nowych, 
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spersonalizowanych i eksperymentalnych 
leków.

Or. en

Poprawka 234
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Program powinien ułatwiać 
rozpowszechnianie e-zdrowia i m-zdrowia 
oraz korzystanie z telemedycyny i 
zdalnego monitorowania pacjentów, 
zwłaszcza w czasie kryzysów sanitarnych.

Or. en

Poprawka 235
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15c) Zapewnienie odpowiedniego 
otoczenia regulacyjnego jest elementem 
kluczowym dla ochrony zdrowia 
publicznego, zapewnienia dostępu do 
wysokiej jakości leków i przyczynienia się 
do zapobiegania niedoborom. Skuteczne 
wykorzystanie systemów informatycznych 
poprawi efektywność regulacyjną w całej 
Europie; w związku z tym ważne jest 
dokonanie optymalizacji europejskich ram 
regulacyjnych poprzez harmonizację 
projektów regulacyjnych z zakresu 
telematyki, z naciskiem na jakość danych, 
międzyoperacyjność oraz współzależność 
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europejskich ram regulacyjnych.

Or. en

Poprawka 236
Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej 
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie będzie 
miało pozytywny wpływ na zdrowie, 
zmniejszenie nierówności pod względem 
stanu zdrowia i dostępu do opieki 
zdrowotnej, jakość życia, wydajność, 
konkurencyjność i włączenie społeczne, 
a jednocześnie przyczyni się do 
ograniczenia presji na budżety krajowe. 
Komisja zobowiązała się do pomagania 
państwom członkowskim w osiąganiu 
celów zrównoważonego rozwoju 
określonych w Agendzie ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, 
w szczególności celu zrównoważonego 
rozwoju 3: „Zapewnić wszystkim ludziom 
w każdym wieku zdrowe życie oraz 
promować dobrobyt”13.  Program powinien 
zatem przyczyniać się do realizacji działań 
zmierzających do osiągnięcia tych celów.

(16) Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej 
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie będzie 
miało pozytywny wpływ na zdrowie, 
zmniejszenie nierówności pod względem 
stanu zdrowia i dostępu do opieki 
zdrowotnej, jakość życia, wydajność, 
konkurencyjność i włączenie społeczne, 
a jednocześnie przyczyni się do 
ograniczenia presji na budżety krajowe. 
Ponadto, aby zapewnić optymalną 
skuteczność programu, paternalizmowi 
państwowemu musi towarzyszyć 
konceptualizacja zdrowia jako wzajemnej 
odpowiedzialności zarówno obywateli, jak 
i władz państwowych, ponieważ zdrowie 
jest partnerstwem, które zarówno nakłada 
obowiązki, jak i nadaje prawa. W zakresie 
rozwoju edukacji zdrowotnej program 
odniesie tym większy sukces, jeśli zwiększy 
zdolność obywateli do odgrywania czynnej 
roli w zarządzaniu własnym zdrowiem. 
Kluczowe znaczenie ma wzmocnienie 
autonomii medycznej w celu lepszego 
zarządzania leczeniem we własnym 
zakresie. Wszystkie zainteresowane strony 
ponoszą jednakową odpowiedzialność, w 
tym społeczeństwo, pacjenci, pracownicy 
służby zdrowia, szkoleniowcy, 
administratorzy, naukowcy, rządy, w tym 
organy ustawodawcze i regulacyjne, 
stowarzyszenia zawodowe i jednostki 
certyfikujące. Komisja zobowiązała się do 
pomagania państwom członkowskim 
w osiąganiu celów zrównoważonego 
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rozwoju określonych w Agendzie ONZ na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
w szczególności celu zrównoważonego 
rozwoju 3: „Zapewnić wszystkim ludziom 
w każdym wieku zdrowe życie oraz 
promować dobrobyt”13. Program powinien 
zatem przyczyniać się do realizacji działań 
zmierzających do osiągnięcia tych celów.

__________________ __________________
13 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Kolejne kroki w 
kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy”. Europejskie działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju COM(2016) 
739 final z dnia 22.11.2016 r.

13 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Kolejne kroki w 
kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy”. Europejskie działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju COM(2016) 
739 final z dnia 22.11.2016 r.

Or. ro

Poprawka 237
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej 
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie będzie 
miało pozytywny wpływ na zdrowie, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
zdrowia, jakość życia, wydajność, 
konkurencyjność i włączenie społeczne, 
a jednocześnie przyczyni się do 
ograniczenia presji na budżety krajowe. 
Komisja zobowiązała się do pomagania 
państwom członkowskim w osiąganiu 
celów zrównoważonego rozwoju 
określonych w Agendzie ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, 
w szczególności celu zrównoważonego 
rozwoju 3: „Zapewnić wszystkim ludziom 
w każdym wieku zdrowe życie oraz 
promować dobrobyt”13 Program powinien 

(16) Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej 
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie będzie 
miało pozytywny wpływ na zdrowie, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
zdrowia, jakość życia, wydajność, 
konkurencyjność i włączenie społeczne, 
a jednocześnie przyczyni się do 
ograniczenia presji na budżety krajowe. 
Uznawanie innowacji mających duży 
wpływ na wyniki zdrowotne i koszty, 
pomaga także w podejmowaniu wyzwań 
związanych z osiągnięciem 
zrównoważonego rozwoju w sektorze 
zdrowia oraz z wpływem zmian 
demograficznych. Ponadto działania 
mające na celu zmniejszenie nierówności 
w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej 
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zatem przyczyniać się do realizacji działań 
zmierzających do osiągnięcia tych celów.

na obszarach wiejskich i oddalonych są 
ważne dla osiągnięcia wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Komisja zobowiązała się do pomagania 
państwom członkowskim w osiąganiu 
celów zrównoważonego rozwoju 
określonych w Agendzie ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, 
w szczególności celu zrównoważonego 
rozwoju 3: „Zapewnić wszystkim ludziom 
w każdym wieku zdrowe życie oraz 
promować dobrobyt”13 Program powinien 
zatem przyczyniać się do realizacji działań 
zmierzających do osiągnięcia tych celów.

__________________ __________________
13 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Kolejne kroki w 
kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy”. Europejskie działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju COM(2016) 
739 final z dnia 22.11.2016 r.

13 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Kolejne kroki w 
kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy”. Europejskie działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju COM(2016) 
739 final z dnia 22.11.2016 r.

Or. en

Poprawka 238
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej 
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie będzie 
miało pozytywny wpływ na zdrowie, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
zdrowia, jakość życia, wydajność, 
konkurencyjność i włączenie społeczne, 
a jednocześnie przyczyni się do 
ograniczenia presji na budżety krajowe. 
Komisja zobowiązała się do pomagania 
państwom członkowskim w osiąganiu 

(16) Zdrowie jest inwestycją i 
koncepcja ta powinna być centralnym 
elementem programu. Zapewnienie, aby 
ludzie byli dłużej zdrowi i aktywni, oraz 
umożliwienie im aktywnego dbania 
o własne zdrowie, dzięki kompetencjom 
zdrowotnym pozwalającym podejmować 
świadome decyzje, będzie miało 
pozytywny wpływ na zdrowie, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
zdrowia i nieuzasadnionych nierówności 
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celów zrównoważonego rozwoju 
określonych w Agendzie ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, 
w szczególności celu zrównoważonego 
rozwoju 3: „Zapewnić wszystkim ludziom 
w każdym wieku zdrowe życie oraz 
promować dobrobyt”13 Program powinien 
zatem przyczyniać się do realizacji działań 
zmierzających do osiągnięcia tych celów.

w zakresie zdrowia, jakość życia, 
wydajność, konkurencyjność i włączenie 
społeczne, a jednocześnie przyczyni się do 
ograniczenia presji na krajowe systemy 
opieki zdrowotnej i budżety krajowe. 
Komisja zobowiązała się do pomagania 
państwom członkowskim w osiąganiu 
celów zrównoważonego rozwoju 
określonych w Agendzie ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, 
w szczególności celu zrównoważonego 
rozwoju 3: „Zapewnić wszystkim ludziom 
w każdym wieku zdrowe życie oraz 
promować dobrobyt”. Program powinien 
zatem przyczyniać się do realizacji działań 
zmierzających do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju, a w 
konsekwencji do poprawy społecznych 
uwarunkowań zdrowia i poprawy zdrowia 
w Unii.

__________________ __________________
13 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Kolejne kroki w 
kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy”. Europejskie działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju COM(2016) 
739 final z dnia 22.11.2016 r.

13 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Kolejne kroki w 
kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy”. Europejskie działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju COM(2016) 
739 final z dnia 22.11.2016 r.

Or. en

Poprawka 239
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej 
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie będzie 
miało pozytywny wpływ na zdrowie, 
zmniejszenie nierówności w zakresie 
zdrowia, jakość życia, wydajność, 

(16) Zapewnienie, aby ludzie byli dłużej 
zdrowi i aktywni, oraz umożliwienie im 
aktywnego dbania o własne zdrowie, 
poprzez poprawę ich kompetencji 
zdrowotnych, będzie miało pozytywny 
wpływ na zdrowie, zmniejszenie 
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konkurencyjność i włączenie społeczne, 
a jednocześnie przyczyni się do 
ograniczenia presji na budżety krajowe. 
Komisja zobowiązała się do pomagania 
państwom członkowskim w osiąganiu 
celów zrównoważonego rozwoju 
określonych w Agendzie ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030, 
w szczególności celu zrównoważonego 
rozwoju 3: „Zapewnić wszystkim ludziom 
w każdym wieku zdrowe życie oraz 
promować dobrobyt”13 Program powinien 
zatem przyczyniać się do realizacji działań 
zmierzających do osiągnięcia tych celów.

nierówności w zakresie zdrowia, jakość 
życia, wydajność, konkurencyjność 
i włączenie społeczne, a jednocześnie 
przyczyni się do ograniczenia presji na 
budżety krajowe. Komisja zobowiązała się 
do pomagania państwom członkowskim 
w osiąganiu celów zrównoważonego 
rozwoju określonych w Agendzie ONZ na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
w szczególności celu zrównoważonego 
rozwoju 3: „Zapewnić wszystkim ludziom 
w każdym wieku zdrowe życie oraz 
promować dobrobyt”13 Program powinien 
zatem przyczyniać się do realizacji działań 
zmierzających do osiągnięcia tych celów, 
np. poprzez uznanie strategicznej roli 
kompetencji zdrowotnych w 
kontrolowaniu własnego zdrowia.

__________________ __________________
13 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Kolejne kroki w 
kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy”. Europejskie działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju COM(2016) 
739 final z dnia 22.11.2016 r.

13 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów „Kolejne kroki w 
kierunku zrównoważonej przyszłości 
Europy”. Europejskie działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju COM(2016) 
739 final z dnia 22.11.2016 r.

Or. en

Poprawka 240
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Obecnie wiemy, że 
uwarunkowania społeczne i ekonomiczne 
są stałym źródłem nierówności w zakresie 
zdrowia. Jednym z priorytetowych celów 
publicznych systemów opieki zdrowotnej 
w państwach członkowskich powinno być 
zwalczanie tych nierówności. Pandemia 
COVID-19 zagraża całej ludności Europy, 



AM\1207705PL.docx 113/305 PE653.822v01-00

PL

ale po raz kolejny najbardziej dotknięte są 
grupy ludności znajdujące się w 
najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej. 
Istotne jest, aby projekty Programu UE 
dla zdrowia były zarządzane zgodnie z 
ogólnym i przekrojowym celem 
zmniejszania nierówności w zakresie 
zdrowia. Podobnie projekty Programu UE 
dla zdrowia powinny również służyć 
państwom członkowskim jako wsparcie 
przy dostosowywaniu budżetów ich 
systemów opieki zdrowotnej, aby były one 
bardziej przejrzyście rozdysponowane 
zgodnie z kryteriami nierówności 
zdrowotnych wśród ludności.

Or. en

Poprawka 241
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Program powinien zapewniać 
równy dostęp do opieki zdrowotnej. 
„Społeczno-ekonomiczne nierówności pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej” obejmują takie 
sytuacje jak nierówny dostęp do leczenia, 
fragmentaryczny dostęp w różnych 
regionach, różnice w stanie zdrowia 
uzależnione od warunków finansowych 
oraz występowanie czynników 
wpływających na zdrowie w różnych 
grupach społecznych. Opracowanie 
polityki społecznej i zdrowotnej w celu 
sprostania krajowym wyzwaniom 
związanym z nierównościami pod 
względem stanu zdrowia i dostępu do 
opieki zdrowotnej jest zadaniem 
poszczególnych państw członkowskich.



PE653.822v01-00 114/305 AM\1207705PL.docx

PL

Or. it

Poprawka 242
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Program powinien zapewniać 
równy i sprawiedliwy dostęp do opieki 
zdrowotnej. „Nierówności zdrowotne” 
oznaczają takie sytuacje jak nierówny 
dostęp do leczenia, fragmentaryczny 
dostęp w różnych regionach, różnice w 
pochodzeniu ze względu na stan zdrowia 
oraz występowanie czynników 
wpływających na zdrowie w różnych 
grupach społecznych. Nierówności i 
niesprawiedliwość w zakresie zdrowia to 
problem, którego można uniknąć przy 
pomocy racjonalnych środków, a tym 
samym można zapobiegać jego 
wystąpieniu, a program powinien 
poprawić poziom wiedzy na temat 
nierówności i niesprawiedliwości w 
zakresie zdrowia, aby móc im zaradzić.

Or. en

Poprawka 243
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Program powinien zapewniać 
równy dostęp do opieki zdrowotnej. 
„Nierówności zdrowotne” oznaczają takie 
sytuacje jak nierówny dostęp do 
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profilaktyki, leczenia, fragmentaryczny 
dostęp w różnych regionach, różnice w 
pochodzeniu ze względu na stan zdrowia 
oraz występowanie czynników 
wpływających na zdrowie w różnych 
grupach społecznych. Nierówności w 
zakresie zdrowia to problem, którego 
można uniknąć przy pomocy racjonalnych 
środków, a tym samym można zapobiegać 
ich wystąpieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak AM 13 sprawozdawcy, z dodaniem odniesienia do „zapobiegania”.

Poprawka 244
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Konieczne jest lepsze 
uwzględnianie i poprawa wiedzy na temat 
aspektu płci i płci społeczno-kulturowej w 
kształceniu pracowników służby zdrowia, 
badaniach, diagnostyce, leczeniu oraz 
oddziaływaniu leków i terapii w celu 
lepszego rozumienia i traktowania obu 
płci.

Or. en

Poprawka 245
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Należy zapewnić szkolenia dla 
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pracowników służby zdrowia i 
wyspecjalizowanych placówek opieki 
zdrowotnej, aby można było zaspokoić 
potrzeby grup takich jak LGBTIQ, 
Romowie i inne grupy o szczególnych 
potrzebach.

Or. en

Poprawka 246
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16c) Program powinien zapewniać 
łatwy dostęp do podstawowej opieki 
zdrowotnej dla wszystkich. Niskoprogowe 
poradnictwo, doradztwo i dostęp do 
profilaktycznej opieki zdrowotnej powinny 
być dostępne dla wszystkich obywateli. 
Należy promować system lekarzy 
rodzinnych do niezbędnych badań 
zdrowotnych, aby zapewnić profilaktyczną 
opiekę zdrowotną. Adekwatność tego 
potencjału powinna być monitorowana w 
ramach europejskiego semestru.

Or. en

Poprawka 247
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
komercyjnych uwarunkowań zdrowia, 
kombinacji czynników genetycznych, 
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i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego, cukrzyca i choroby 
psychiczne, stanowią główną przyczynę 
niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, wraz z 
chorobami niezakaźnymi 
odpowiadającymi za 87 % lat życia 
skorygowanych niepełnosprawnością 
(DALY) w UE w 2017 r., co powoduje 
znaczne skutki społeczne i gospodarcze. 
Aby zmniejszyć wpływ chorób 
niezakaźnych na jednostki i społeczeństwo 
w Unii oraz osiągnąć cel zrównoważonego 
rozwoju 3, w szczególności, ale nie 
wyłącznie go zadanie 3.4, tj. do roku 2030 
zmniejszyć o jedną trzecią przedwczesną 
umieralność spowodowaną chorobami 
niezakaźnymi, kluczowe jest zapewnienie 
zintegrowanej reakcji ukierunkowanej na 
profilaktykę we wszystkich sektorach, 
specjalizacjach i obszarach polityki, z 
uwzględnieniem wzajemnie powiązanego 
charakteru większości chorób 
niezakaźnych, w połączeniu z wysiłkami 
na rzecz wzmocnienia systemów opieki 
zdrowotnej i społeczeństw.

Or. en

Poprawka 248
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji genetycznych, fizjologicznych, 
środowiskowych i behawioralnych 
czynników ryzyka. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
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oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej. 
Cel zrównoważonego rozwoju 3.a, 
dotyczący wzmocnienia procesu 
wdrażania Ramowej konwencji Światowej 
Organizacji Zdrowia o ograniczeniu 
użycia tytoniu, ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia skutecznego, trwałego 
ograniczenia chorób niezakaźnych, 
którym można zapobiegać.

Or. en

Poprawka 249
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
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i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4, tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
dysponowanie wystarczającymi środkami 
finansowymi, przestrzeganie zasady 
„zdrowie we wszystkich politykach”, 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na promocję zdrowia i 
profilaktykę pierwotną we wszystkich 
sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, 
które będą mieć bezpośredni wpływ na 
długookresową politykę zdrowia 
publicznego we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 250
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych i komercyjnych 
uwarunkowań zdrowia. Choroby 
niezakaźne, takie jak choroby układu 
krążenia, nowotwory, przewlekłe choroby 
układu oddechowego i cukrzyca, stanowią 
główną przyczynę niepełnosprawności, 
problemów zdrowotnych, rent 
inwalidzkich i przedwczesnych zgonów 
w Unii, co powoduje znaczne skutki 
społeczne i gospodarcze. Aby zmniejszyć 
wpływ chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
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przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki, 
promocję zdrowego stylu życia, 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 251
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki i 
społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego, choroby sieroce, choroby 
rzadkie i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki i 
społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej 
oraz dostępności odpowiednich leków.
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Or. fr

Poprawka 252
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, otyłość, przewlekłe choroby 
układu oddechowego, cukrzyca i 
zaburzenia neurologiczne stanowią 
główną przyczynę niepełnosprawności, 
problemów zdrowotnych, rent 
inwalidzkich i przedwczesnych zgonów 
w Unii, co powoduje znaczne skutki 
społeczne i gospodarcze. Aby zmniejszyć 
wpływ chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 253
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych i 
behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich i 
przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne i 
gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki i 
społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych i 
behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, zaburzenia neurologiczne, 
przewlekłe choroby układu oddechowego i 
cukrzyca, stanowią główną przyczynę 
niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich i 
przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne i 
gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki i 
społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

Or. pl

Poprawka 254
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego, cukrzyca i zaburzenia 
zdrowia psychicznego, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
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i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 255
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, choroby neurologiczne, 
przewlekłe choroby układu oddechowego 
i cukrzyca, stanowią główną przyczynę 
niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
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wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

Or. it

Poprawka 256
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, zaburzenia neurologiczne, 
przewlekłe choroby układu oddechowego 
i cukrzyca, stanowią główną przyczynę 
niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na wyjątkowe obciążenie zdrowotne i coraz częstsze nadawanie temu priorytetów 
o charakterze globalnym, zaburzenia neurologiczne powinny stać się jednym z priorytetów 
Programu UE dla zdrowia.
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Poprawka 257
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki społeczne 
i gospodarcze. Aby zmniejszyć wpływ 
chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

(17) Choroby niezakaźne są wynikiem 
kombinacji czynników genetycznych, 
fizjologicznych, środowiskowych 
i behawioralnych. Choroby niezakaźne, 
takie jak choroby układu krążenia, 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego i cukrzyca, stanowią główną 
przyczynę niepełnosprawności, problemów 
zdrowotnych, rent inwalidzkich 
i przedwczesnych zgonów w Unii, co 
powoduje znaczne skutki emocjonalne, 
społeczne i gospodarcze. Aby zmniejszyć 
wpływ chorób niezakaźnych na jednostki 
i społeczeństwo w Unii oraz osiągnąć cel 
zrównoważonego rozwoju 3 zadanie 3.4 tj. 
do roku 2030 zmniejszyć o jedną trzecią 
przedwczesną umieralność spowodowaną 
chorobami niezakaźnymi, kluczowe jest 
zapewnienie zintegrowanej reakcji 
ukierunkowanej na profilaktykę we 
wszystkich sektorach i obszarach polityki 
w połączeniu z wysiłkami na rzecz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 258
Mick Wallace

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Choroby te rozwijają się powoli, są 
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długotrwałe i często nieuleczalne. 
Pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe 
często żyją z kilkoma chorobami 
współistniejącymi, co sprawia, że ich 
leczenie i zarządzanie nimi jest 
skomplikowane. Unia i państwa 
członkowskie mogą znacznie zmniejszyć 
obciążenie państw członkowskich poprzez 
współpracę na rzecz lepszego i 
skuteczniejszego zarządzania chorobami, 
a program powinien wspierać działania w 
tej dziedzinie. W ramach programu należy 
wspierać opracowanie szczegółowych 
europejskich wytycznych dotyczących 
zarządzania chorobami, takimi jak 
choroby układu krążenia, choroby 
neurodegeneracyjne, choroby układu 
oddechowego i cukrzyca. Ponadto 
znacznemu odsetkowi chorób 
przewlekłych można zapobiec poprzez 
przeciwdziałanie głównym czynnikom 
ryzyka, takim jak używanie tytoniu, 
niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej 
i jakość powietrza. Choroby te rozwijają 
się powoli, są długotrwałe i często 
nieuleczalne. Pacjenci cierpiący na 
choroby przewlekłe często żyją z kilkoma 
chorobami współistniejącymi, co sprawia, 
że ich leczenie i zarządzanie nimi jest 
skomplikowane. Unia i państwa 
członkowskie mogą znacznie zmniejszyć 
obciążenie państw członkowskich poprzez 
współpracę na rzecz lepszego i 
skuteczniejszego zarządzania chorobami, 
a program powinien wspierać działania w 
tej dziedzinie. W ramach programu należy 
wspierać opracowanie szczegółowych 
europejskich wytycznych dotyczących 
zarządzania chorobami, takimi jak 
choroby układu krążenia, choroby 
neurodegeneracyjne, choroby układu 
oddechowego i cukrzyca. Ponadto 
znacznemu odsetkowi chorób 
przewlekłych można zapobiec poprzez 
przeciwdziałanie głównym czynnikom 
ryzyka, takim jak używanie tytoniu, 
niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej 
i jakość powietrza.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby zmniejszyć obciążenie chorobami przewlekłymi niezbędne jest inwestowanie, zarówno w 
populacyjną profilaktykę pierwotną, jak i kontrolę nad pacjentami i zarządzanie nimi.

Poprawka 259
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zapobieganie i promocja zdrowia 
mają kluczowe znaczenie dla budowy 
stabilnych systemów opieki zdrowotnej 
gwarantujących obywatelom dłuższe życie 
wolne od chorób oraz ograniczenie presji 
na systemy zdrowotne ze strony chorób, 
którym można zapobiec, w szczególności 
chorób niezakaźnych. Aby poprawić stan 
zdrowia i jakość życia obywateli Unii, 
pracownicy podstawowej opieki 
zdrowotnej, w tym aptekarze i grupy 
społeczne, powinni być zaangażowani w 
podnoszenie świadomości w zakresie 
zdrowia publicznego oraz powinni brać 
udział w zapobieganiu chorobom i w ich 
kontroli. Program powinien wspierać 
działania Unii i państwa członkowskie w 
opracowywaniu i wdrażaniu strategii 
zapobiegania chorobom i promowania 
zdrowia, wczesnej diagnostyki i badań 
przesiewowych. Obejmują one 
prozdrowotną politykę publiczną, 
społeczne działania na rzecz zdrowia, 
środowiska wspierające zdrowie i 
reorientację usług profilaktyki chorób w 
ramach usług podstawowej opieki 
zdrowotnej w kierunku promocji zdrowia. 
Programy badań przesiewowych muszą 
być oparte na dowodach i unikać 
negatywnych skutków i niepotrzebnego 
obciążania służb zdrowia.
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Uzasadnienie

Strategie zawarte w Karcie Ottawskiej WHO dotyczącej promocji zdrowia – prozdrowotna 
polityka publiczna, środowiska wspierające zdrowie, społeczne działania na rzecz zdrowia i 
zdrowego stylu życia i reorientacja usług zdrowotnych – powinny stanowić ramy zdrowia 
publicznego. Opieka zdrowotna powinna zostać ukierunkowana na bardziej integracyjny 
model całościowy, który obejmuje edukację i promocję zdrowia.

Poprawka 260
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Choroby te rozwijają się powoli, są 
długotrwałe i często nieuleczalne. 
Pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe 
często żyją z kilkoma chorobami 
współistniejącymi, co sprawia, że ich 
leczenie i zarządzanie nimi jest 
skomplikowane. Unia i państwa 
członkowskie mogą znacznie zmniejszyć 
obciążenie dla państw członkowskich 
poprzez współpracę na rzecz lepszego i 
skuteczniejszego zarządzania chorobami, 
a program powinien wspierać działania w 
tej dziedzinie. W ramach programu należy 
wspierać opracowanie szczegółowych 
europejskich wytycznych dotyczących 
zarządzania chorobami, takimi jak 
choroby układu krążenia, choroby 
neurodegeneracyjne, choroby układu 
oddechowego, otyłość i cukrzyca. Przy 
opracowywaniu tych wytycznych należy 
zwrócić szczególną uwagę na główne 
czynniki ryzyka, takie jak używanie 
tytoniu, spożywanie alkoholu, niezdrowa 
dieta, brak aktywności fizycznej i jakość 
powietrza.

Or. en
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Poprawka 261
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Choroby zakaźne, takie jak 
HIV/AIDS, gruźlica i wirusowe zapalenie 
wątroby, mają wymiar społeczny, którym 
należy się zająć w sposób 
interdyscyplinarny. Nie wystarczy walczyć 
z nimi za pomocą leków 
przeciwwirusowych i szczepionek, ale 
poprzez edukację, informację oraz 
odpowiednie działania społeczne i 
psychologiczne. Jest to właściwie 
rozumiane w przypadku takich problemów 
jak uzależnienie od narkotyków czy 
alkoholu. W związku z tym kluczowe 
znaczenie mają inwestycje w innowacyjne 
strategie społecznościowe mające na celu 
zwalczanie chorób zakaźnych, a także 
strategie służące zapobieganiu infekcjom 
przenoszonym drogą płciową.

Or. es

Poprawka 262
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Rola profilaktyki pierwotnej i 
promocji zdrowia jest kluczowa dla 
sprostania długoterminowym, wspólnym 
europejskim wyzwaniom, takim jak 
choroby niezakaźne i zakaźne, starzenie 
się społeczeństwa i transgraniczne 
zagrożenia dla zdrowia, takie jak przyszłe 
pandemie, a także oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Unia może 
wnieść dodatkową wartość dodaną, 
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oferując ogólną strategię zdrowia 
publicznego opartą na zidentyfikowanych 
najlepszych praktykach i wymiarze 
europejskim zidentyfikowanych wyzwań w 
dziedzinie zdrowia w obszarze dostępu do 
opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej 
i promocji zdrowia w celu zmniejszenia 
nierówności i różnic w zakresie zdrowia w 
Europie.

Or. en

Poprawka 263
César Luena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Wczesne wykrywanie i 
monitorowanie chorób niezakaźnych, 
takich jak choroby serca, odgrywa 
kluczową rolę we wszystkich strategiach 
dotyczących leczenia i profilaktyki. 
Program powinien wspierać działania 
Unii i państwa członkowskie w 
opracowywaniu i wdrażaniu strategii 
zapobiegania, wczesnej diagnostyki i 
badań przesiewowych. Stanowczo zachęca 
się do wspólnych działań i podobnych 
inicjatyw, których celem jest poprawa 
wczesnego wykrywania, zwłaszcza chorób 
niezakaźnych takich jak strukturalne 
choroby serca. 

Or. en

Poprawka 264
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Dobra kondycja mentalno-
psychologiczna ma zasadnicze znaczenie 
dla dobrego zdrowia psychicznego. 
Program powinien dążyć do poprawy 
zdrowia psychicznego jednostek i 
społeczeństwa, w tym propagowania 
dobrostanu psychicznego, zapobiegania 
zaburzeniom psychicznym, ochrony praw 
człowieka i opieki nad osobami 
dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi i 
chorobami neurologicznymi.

Or. en

Poprawka 265
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Przy wdrażaniu strategii 
zapobiegania, szczepienia, wczesnego 
diagnozowania i badań przesiewowych, 
konieczne jest, aby program 
wykorzystywał synergie z ESF+ i innymi 
programami.

Or. en

Poprawka 266
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Wczesne wykrywanie i 
monitorowanie odgrywa kluczową rolę we 
wszystkich strategiach dotyczących 
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leczenia i profilaktyki. Zapobieganie ma 
kluczowe znaczenie dla budowy stabilnych 
systemów opieki zdrowotnej 
gwarantujących obywatelom dłuższe życie 
wolne od chorób oraz ograniczenie presji 
wywieranej na systemy zdrowotne przez 
choroby, którym można zapobiec, w 
szczególności chorób niezakaźnych. Aby 
poprawić stan zdrowia i jakość życia 
obywateli Unii, pracownicy podstawowej 
opieki zdrowotnej, w tym aptekarze, 
powinni być zaangażowani w podnoszenie 
świadomości w zakresie zdrowia 
publicznego oraz powinni brać udział w 
zapobieganiu chorobom i w ich kontroli. 
Program powinien wspierać działania 
Unii i państwa członkowskie w 
opracowywaniu i wdrażaniu strategii 
zapobiegania, wczesnej diagnostyki i 
badań przesiewowych. Obejmuje to usługi 
w zakresie zapobiegania chorobom w 
ramach podstawowej opieki zdrowotnej i 
realizowanie na poziomie populacji 
polityki uwzględniającej społeczne, 
środowiskowe i behawioralne czynniki 
ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak poprawka 16 sprawozdawcy, z dodaniem polityki realizowanej na poziomie 
populacji.

Poprawka 267
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Wczesne wykrywanie i 
monitorowanie odgrywa kluczową rolę we 
wszystkich strategiach dotyczących 
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profilaktyki, podejmowanego w 
odpowiednim czasie leczenia i wyników 
zdrowotnych. Zapobieganie ma kluczowe 
znaczenie dla budowy stabilnych 
systemów opieki zdrowotnej 
gwarantujących obywatelom dłuższe życie 
wolne od chorób oraz ograniczenie presji 
wywieranej na systemy zdrowotne przez 
choroby, którym można zapobiec, w 
szczególności chorób niezakaźnych. Aby 
poprawić stan zdrowia i jakość życia 
obywateli Unii, pracownicy podstawowej 
opieki zdrowotnej, w tym aptekarze, 
władze lokalne i obywatele, powinni być 
zaangażowani w podnoszenie 
świadomości w zakresie zdrowia 
publicznego oraz powinni brać udział w 
zapobieganiu chorobom i w ich kontroli. 
Program powinien wspierać działania 
Unii i państwa członkowskie w 
opracowywaniu i wdrażaniu strategii 
zapobiegania, wczesnej diagnostyki i 
badań przesiewowych. Obejmuje to usługi 
w zakresie zapobiegania chorobom w 
ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 268
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Rola profilaktyki pierwotnej i 
promocji zdrowia jest kluczowa dla 
sprostania długoterminowym, wspólnym 
europejskim wyzwaniom, takim jak 
choroby niezakaźne i zakaźne, starzenie 
się społeczeństwa i transgraniczne 
zagrożenia dla zdrowia, takie jak przyszłe 
pandemie lub kryzysy zdrowotne, a także 
oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe. Unia może 
wnieść dodatkową wartość dodaną, 
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oferując ogólną strategię zdrowia 
publicznego opartą na określonych 
najlepszych praktykach i wymiarze 
europejskim zidentyfikowanych wyzwań w 
dziedzinie zdrowia w obszarze dostępu do 
opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej 
i promocji zdrowia w celu zmniejszenia 
nierówności i różnic w dziedzinie zdrowia 
w Europie.

Or. en

Poprawka 269
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Choroby przenoszone drogą 
płciową stanowią rosnące obciążenie dla 
systemu opieki zdrowotnej i zwiększają 
ryzyko wystąpienia choroby 
nowotworowej i oporności wielolekowej.

Or. es

Poprawka 270
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) Aby zapewnić powszechną opiekę 
zdrowotną, jak podkreślono w deklaracji 
politycznej w sprawie powszechnej opieki 
zdrowotnej, przyjętej przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych we wrześniu 
2019 r., UE i jej państwa członkowskie 
będą dążyć do osiągnięcia wszystkich 
celów w ramach celu zrównoważonego 
rozwoju 3. Obok celu zrównoważonego 
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rozwoju 3.4, istotne będzie osiągnięcie 
celu zrównoważonego rozwoju 3.7 
dotyczącego zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego i związanych z nim 
praw, ponieważ jest to kluczowy 
komponent powszechnej opieki 
zdrowotnej. Program ten powinien zatem 
przyczynić się do zapewnienia 
powszechnego dostępu do usług opieki 
zdrowotnej i pełnego poszanowania 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i 
związanych z nim praw na szczeblu Unii i 
na arenie międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 271
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 

(18) Program powinien zatem zawierać 
całościowe podejście do zdrowia jednostki 
i dokonać powiązania ze wszystkimi 
uwarunkowaniami zdrowia: społeczno-
ekonomicznymi, środowiskowymi, 
systemem opieki zdrowotnej, 
komercyjnymi i indywidualnymi 
uwarunkowaniami zdrowotnymi. Aby 
osiągnąć najlepszy możliwy stan zdrowia 
program powinien uwzględniać wszystkie 
uwarunkowania. Promocja zdrowia, 
ochrona zdrowia i profilaktyka chorób 
przez całe życie danej osoby powinny być 
centralnym elementem programu, przez 
przeciwdziałanie czynnikom ryzyka dla 
zdrowia i psychiki, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
szkodliwych środków odurzających oraz 
inne uzależniające zachowania. Program 
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również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

powinien również przyczynić się do 
ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych, braku aktywności 
fizycznej, który może prowadzić do 
nadwagi i otyłości, oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. W 
związku z tym program powinien 
przyczyniać się do wysokiego poziomu 
promocji i ochrony zdrowia, przez całe 
życie danej osoby, w tym poprzez 
promowanie aktywności fizycznej, opieki 
żywieniowej i promowanie edukacji 
zdrowotnej i kompetencji zdrowotnych. 
Program powinien również wzmacniać i 
wspierać zasadę „zdrowie we wszystkich 
politykach” oraz wdrażanie oceny zdrowia 
w polityce UE. Program powinien również 
przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030 i strategie te powinny także 
uwzględniać cele programu.

Or. en

Poprawka 272
Biljana Borzan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie 
komercyjnym uwarunkowaniom zdrowia, 
takim jak używanie tytoniu i powiązanych 
produktów oraz narażenie na ich emisje, 
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używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

szkodliwe używanie alkoholu, niezdrowe 
środowisko żywnościowe i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających 
oraz substancji psychoaktywnych. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, otyłości i 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych, braku aktywności fizycznej 
oraz narażenia na zanieczyszczenie 
środowiska, a także wspierać 
wspomagające zdrowe środowisko w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. W 
związku z tym program powinien 
przyczyniać się do wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 
przez całe życie danej osoby, w tym 
poprzez promowanie aktywności fizycznej, 
opieki żywieniowej i promowanie edukacji 
w zakresie zdrowia. Program powinien 
również wzmacniać i wspierać 
prawodawstwo UE w zakresie zdrowia, w 
tym w dziedzinie zdrowia środowiskowego, 
oraz promować zasadę „zdrowie we 
wszystkich politykach”. Program 
powinien również przyczyniać się do 
realizacji celów określonych 
w Europejskim Zielonym Ładzie, strategii 
„od pola do stołu” oraz unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030. 

Or. en

Poprawka 273
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie 
uwarunkowaniom zdrowia, takim jak 
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tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

używanie tytoniu i powiązanych 
produktów oraz narażenie na ich emisje, 
szkodliwe używanie alkoholu i zażywanie 
środków odurzających oraz substancji 
psychoaktywnych. Program powinien 
również przyczynić się do ograniczenia 
szkodliwych dla zdrowia skutków 
zażywania narkotyków, otyłości i 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać wspomagające zdrowie 
środowisko sprzyjające zdrowemu stylowi 
życia w celu uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. W 
związku z tym program powinien 
przyczyniać się do wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 
przez całe życie danej osoby, w tym 
poprzez promowanie aktywności fizycznej, 
opieki żywieniowej i promowanie edukacji 
zdrowotnej. Program powinien również 
wzmacniać i wspierać prawodawstwo UE 
w zakresie zdrowia, w tym w dziedzinie 
zdrowia środowiskowego, oraz promować 
zasadę „zdrowie we wszystkich 
politykach”. Program powinien również 
przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

Or. en

Poprawka 274
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 



AM\1207705PL.docx 139/305 PE653.822v01-00

PL

zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien przyczynić się do 
ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej. Program powinien uwzględniać 
także środowiskowe czynniki ryzyka, 
minimalizując narażenie na 
zanieczyszczenie powietrza, 
zanieczyszczenie wody lub ziemi, 
zagrożenia fizyczne, chemiczne lub 
biologiczne i ograniczać wpływ zakłóceń 
spowodowanych zmianą klimatu na 
zdrowie ludzi i zwierząt. Program 
powinien wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

Or. en

Poprawka 275
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
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ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, nadużywanie 
alkoholu i zażywanie niedozwolonych 
środków odurzających. Program powinien 
również przyczynić się do ograniczenia 
szkodliwych dla zdrowia skutków 
zażywania narkotyków, szkodliwych dla 
zdrowia nawyków żywieniowych – 
poprzez przyjęcie obowiązkowego 
zharmonizowanego określania wartości 
odżywczej, takiego jak Nutri-Score – 
i braku aktywności fizycznej oraz 
narażenia na zanieczyszczenie środowiska, 
a także wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu”, unijnej 
strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i 
strategii w zakresie chemikaliów na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 276
Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
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skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

skutków zażywania narkotyków, braku 
aktywności fizycznej i otyłości oraz 
narażenia na zanieczyszczenie środowiska 
i pomieszczeń, a także wspierać 
środowisko sprzyjające zdrowemu stylowi 
życia w celu uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu”, unijnej 
strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i 
strategii w zakresie chemikaliów na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 277
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, otyłości, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
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również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu”, unijnej 
strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i 
strategii w zakresie chemikaliów na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 278
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności fizycznej 
oraz narażenia na zanieczyszczenie 
środowiska, a także wspierać środowisko 
sprzyjające zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
niezbilansowanej diety i otyłości, braku 
aktywności fizycznej, zdrowia 
psychicznego oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

Or. en
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Poprawka 279
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska w świetle 
strategii „zero zanieczyszczeń” na rzecz 
nietoksycznego środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

Or. en

Poprawka 280
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. Choroby 
odzwierzęce pojawiają się regularnie w 
wyniku częstych i bliższych interakcji 
między zwierzętami, ludźmi i 
ekosystemami, w związku z utratą siedlisk 
dla celów rolniczych – zwłaszcza dla 
intensyfikacji hodowli zwierząt – oraz 
eksploatacji dzikich zwierząt, program 
powinien również przyczyniać się do 
realizacji celów określonych 
w Europejskim Zielonym Ładzie, strategii 
„od pola do stołu” oraz unijnej strategii na 
rzecz bioróżnorodności 2030.

Or. en

Poprawka 281
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem (18) Promocja i profilaktyka zdrowia są 
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przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

znacznie bardziej opłacalne niż leczenie, 
zarówno pod względem finansowym, jak i 
pod względem lat życia skorygowanych o 
jakość, program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

Or. en

Poprawka 282
Rob Rooken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
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używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz 
bioróżnorodności 2030.

używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach.

Or. nl

Poprawka 283
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
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zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie oraz strategii „od pola do stołu”.

zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach.

Or. es

Poprawka 284
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, otyłości, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

Or. en
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Poprawka 285
Mick Wallace

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających. 
Program powinien również przyczynić się 
do ograniczenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków zażywania narkotyków, 
szkodliwych dla zdrowia nawyków 
żywieniowych i braku aktywności 
fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

(18) Program powinien zatem 
przyczyniać się do profilaktyki chorób 
przez całe życie danej osoby i do promocji 
zdrowia przez przeciwdziałanie czynnikom 
ryzyka, takim jak używanie tytoniu 
i powiązanych produktów oraz narażenie 
na ich emisje, szkodliwe używanie 
alkoholu i zażywanie niedozwolonych 
środków odurzających. Program powinien 
również przyczynić się do ograniczenia 
szkodliwych dla zdrowia skutków 
zażywania narkotyków, szkodliwych dla 
zdrowia nawyków żywieniowych i braku 
aktywności fizycznej oraz narażenia na 
zanieczyszczenie środowiska, a także 
wspierać środowisko sprzyjające 
zdrowemu stylowi życia w celu 
uzupełnienia działań państw 
członkowskich w tych obszarach. 
W związku z tym program powinien 
również przyczyniać się do realizacji celów 
określonych w Europejskim Zielonym 
Ładzie, strategii „od pola do stołu” oraz 
unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 
2030.

Or. en

Poprawka 286
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Choroby przewlekłe w dalszym 
ciągu są znacznym obciążeniem dla Unii. 
Choroby te rozwijają się powoli, są 
długotrwałe i często nieuleczalne. 
Choroby przewlekłe w wielu przypadkach 
współwystępują z innymi schorzeniami, co 
jeszcze bardziej utrudnia ich leczenie i 
radzenie sobie z nimi. Powodują one 
ogromne cierpienia ludzkie i równie 
poważne obciążenie dla systemów opieki 
zdrowotnej. Wielu chorobom przewlekłym, 
takim jak choroby układu krążenia i 
cukrzyca typu 2, można jednak 
zapobiegać zdrowym stylem życia, poprzez 
dobrze udokumentowane środki 
przeciwdziałania czynnikom ryzyka, 
natomiast inne choroby, na przykład 
choroby neurologiczne, można opanować 
i opóźnić ich wystąpienie, jeżeli zostaną 
wykryte na wczesnym etapie, lub pomóc 
pacjentom czuć się jak najlepiej i 
utrzymać aktywność przez dłuższy czas. 
Unia i państwa członkowskie mogą w 
związku z tym znacznie zmniejszyć 
obciążenie dla państw członkowskich 
poprzez współpracę na rzecz lepszej i 
skuteczniejszej profilaktyki i zarządzania 
chorobami, a program powinien wspierać 
działania w tej dziedzinie. W ramach 
programu należy wspierać opracowanie 
szczegółowych europejskich wytycznych 
dotyczących profilaktyki i zarządzania 
chorobami w zakresie chorób zakaźnych i 
niezakaźnych, takich jak choroby układu 
krążenia, choroby neurodegeneracyjne, 
choroby układu oddechowego i cukrzyca. 
Program powinien również wspierać 
działania na szczeblu krajowym i 
lokalnym w celu wspierania wdrażania 
strategii najefektywniejszej alokacji 
zasobów WHO w celu walki z chorobami 
niezakaźnymi 1a”.
__________________
1a 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/259
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Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak poprawka 18 sprawozdawcy, ale odnosząca się raczej do czynników ryzyka, niż 
do wyboru zdrowego stylu życia, dodająca „zapobieganie” do wytycznych i dodająca 
odniesienie do zalecenia WHO w sprawie chorób niezakaźnych.

Poprawka 287
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Przyjęcie całościowego podejścia 
do długoterminowej opieki zdrowotnej jest 
konieczne ze względu na coraz 
powszechniejsze występowanie chorób 
przewlekłych wśród starzejącego się 
społeczeństwa UE. Wiele schorzeń, które 
niegdyś kończyły się śmiercią, takich jak 
HIV, coraz częściej staje się schorzeniami 
przewlekłymi i możliwymi do opanowania 
dzięki innowacyjnym metodom leczenia, 
dlatego systemy opieki zdrowotnej muszą 
dostosować się i zapewnić kompleksowy 
model opieki, który uwzględnia 
specyficzne potrzeby osób cierpiących na 
choroby przewlekłe, tym samym 
poprawiając jakość ich życia związaną ze 
zdrowiem. W ramach programu należy 
wspierać rozwój zintegrowanych systemów 
opieki, które pozwalają na 
multidyscyplinarną, przekrojową 
współpracę pomiędzy lekarzami w celu 
zagwarantowania odpowiedniego 
wsparcia osobom cierpiącym na choroby 
przewlekłe, w tym w zarządzaniu 
chorobami współistniejącymi i innymi 
kwestiami związanymi ze zdrowiem, 
takimi jak schorzenia zdrowia 
psychicznego.
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Poprawka 288
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Biorąc pod uwagę, że potrzeby 
zdrowotne różnią się w ciągu życia danej 
osoby, program powinien również 
wspierać państwa członkowskie w 
tworzeniu i wdrażaniu programów, które 
są dostosowane do potrzeb ludności, a 
także powinien dążyć do osiągnięcia 
minimalnego standardu w programach 
zdrowotnych odnoszących się do 
określonych grupy ludności, np. 
dotyczących zdrowia dzieci, zdrowia 
macierzyńskiego i zdrowia związanego ze 
starzeniem się, a także programach, które 
są horyzontalne względem całego życia, 
dotyczących zdrowia psychicznego oraz 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego.

Or. en

Poprawka 289
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Obecnie brakuje świadomości w 
dziedzinie chorób przewlekłych, takich jak 
migrena, mimo ich psychologicznych i 
społeczno-ekonomicznych skutków; 
należy dopilnować, aby zaburzenia 
neurologiczne, w tym migrena, zostały 
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odpowiednio uwzględnione w politykach 
europejskich. Unia oraz państwa 
członkowskie powinny włączyć migrenę i 
inne choroby przewlekłe do swoich 
priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia.

Or. fr

Poprawka 290
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Program powinien też nadal 
wspierać działania w obszarze 
zmniejszania szkodliwych skutków 
spożywania alkoholu i zapobiegania im w 
perspektywie zmienionej Strategia UE w 
zakresie wspierania państw członkowskich 
w ograniczaniu szkodliwych skutków 
spożywania alkoholu. Ochrona dzieci 
przed przekazem handlowym dotyczącym 
alkoholu oraz lokowaniem produktów i 
sponsorowaniem marek alkoholowych, 
zwłaszcza w środowisku online, powinna 
być jednym z priorytetów programu.

Or. en

Poprawka 291
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Program powinien mieć na celu 
zmniejszanie nierówności w zakresie 
zdrowia, w tym nierównego dostępu do 
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leczenia i leków w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 292
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Choroby przewlekłe w dalszym 
ciągu są znacznym obciążeniem dla Unii. 
Choroby te rozwijają się powoli, są 
długotrwałe i często nieuleczalne. 
Choroby przewlekłe w wielu przypadkach 
współwystępują z innymi schorzeniami, co 
jeszcze bardziej utrudnia ich leczenie i 
radzenie sobie z nimi. Powodują one 
ogromne cierpienia ludzkie i równie 
poważne obciążenie dla systemów opieki 
zdrowotnej. Wielu chorobom przewlekłym, 
takim jak choroby układu krążenia i 
cukrzyca typu 2, można jednak 
zapobiegać poprzez dostęp do usług 
profilaktycznych, przystępność cenową 
zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, 
natomiast inne choroby, na przykład 
choroby neurologiczne, można opanować 
i spowolnić od momentu ich wystąpienia, 
jeżeli zostaną wykryte na wczesnym 
etapie, lub pomóc pacjentom czuć się jak 
najlepiej i utrzymać aktywność przez 
dłuższy czas. Unia i państwa członkowskie 
mogą w związku z tym znacznie 
zmniejszyć obciążenie dla państw 
członkowskich poprzez współpracę na 
rzecz lepszego i skuteczniejszego 
zarządzania chorobami, w tym 
profilaktyką, a program powinien 
wspierać działania w tej dziedzinie. W 
ramach programu należy wspierać 
opracowanie szczegółowych europejskich 
wytycznych dotyczących zarządzania 
chorobami w zakresie chorób zakaźnych i 
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niezakaźnych, takich jak choroby układu 
krążenia, choroby neurodegeneracyjne, 
nowotwory, choroby układu oddechowego 
i cukrzyca.

Or. en

Poprawka 293
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Choroby przewlekłe w dalszym 
ciągu są znacznym obciążeniem dla Unii. 
Choroby te rozwijają się powoli, są 
długotrwałe i często nieuleczalne. 
Choroby przewlekłe w wielu przypadkach 
współwystępują z innymi schorzeniami, co 
jeszcze bardziej utrudnia ich leczenie i 
radzenie sobie z nimi. Powodują one 
ogromne cierpienia ludzkie i równie 
poważne obciążenie dla systemów opieki 
zdrowotnej. Wielu chorobom przewlekłym, 
takim jak choroby układu krążenia i 
cukrzyca typu 2, można jednak 
zapobiegać poprzez dostęp do usług 
profilaktycznych, przystępność cenową 
zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, 
natomiast inne choroby, na przykład 
choroby neurologiczne, można opanować 
i opóźnić ich wystąpienie, jeżeli zostaną 
wykryte na wczesnym etapie, lub pomóc 
pacjentom czuć się jak najlepiej i 
utrzymać aktywność przez dłuższy czas. 
Unia i państwa członkowskie mogą w 
związku z tym znacznie zmniejszyć 
obciążenie dla państw członkowskich 
poprzez współpracę na rzecz lepszego i 
skuteczniejszego zarządzania chorobami, 
w tym profilaktyką, a program powinien 
wspierać działania w tej dziedzinie. W 
ramach programu należy wspierać 



AM\1207705PL.docx 155/305 PE653.822v01-00

PL

opracowanie szczegółowych europejskich 
wytycznych dotyczących zarządzania 
chorobami w zakresie chorób zakaźnych i 
niezakaźnych, takich jak choroby układu 
krążenia, choroby neurodegeneracyjne, 
nowotwory, choroby układu oddechowego 
i cukrzyca.

Or. en

Poprawka 294
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Według szacunkówszczepienia 
zapobiegają 2,5 mln zgonów rocznie na 
całym świecie i zmniejszają koszty 
leczenia konkretnych chorób. 
Wprowadzenie na dużą skalę w Europie 
szczepień ochronnych znacznie 
przyczyniło się do zwalczenia wielu 
chorób zakaźnych lub spadku zachorowań 
na nie. Niemniej w ramach programu 
należy zająć się niepokojącym zjawiskiem 
oporu przed szczepieniami i dezinformacji 
na temat szczepień, aby uspokoić 
europejskich obywateli.

Or. en

Poprawka 295
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18c) Międzynarodowa Agencja Badań 
nad Rakiem (IARC) uznała spaliny z 
silników Diesla za rakotwórcze dla ludzi. 
Program powinien zagwarantować, aby 
skutki zdrowotne i koszty zanieczyszczenia 
powietrza zostały włączone do działań 
Unii na rzecz walki z rakiem, przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnej 
spójności z europejską strategią dotyczącą 
zerowej emisji.

Or. en

Poprawka 296
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. Nowotwory są 
wywoływane przez wiele czynników w 
wielu stadiach, a więc wymagają nowego 
paradygmatu profilaktycznego, który 
uwzględni indywidualne uwarunkowania 
zdrowotne (genetyczne, styl życia) i szersze 
uwarunkowania (populacyjne) związane z 
czynnikami narażenia zawodowego, 
środowiskowego i społecznego; To także 
jedna z chorób niezakaźnych, które mają 
wspólne z innymi chorobami czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. Niewłaściwe 
odżywianie, brak aktywności fizycznej, 
otyłość, tytoń i alkohol są czynnikami 
ryzyka wpływającymi również na 
występowanie innych chorób 
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przewlekłych, takich jak choroby układu 
krążenia, cukrzyca typu 2 i choroby 
układu oddechowego, w związku z tym 
programy profilaktyki raka powinny być 
prowadzone w ramach zintegrowanego 
programu profilaktyki chorób 
przewlekłych. W 2020 r. Komisja ogłosiła 
europejski plan walki z rakiem, który 
obejmowałby wszystkie kluczowe stadia 
choroby: profilaktykę, diagnozowanie, 
leczenie, życie osób wyleczonych, 
reintegrację i opiekę paliatywną. Program 
powinien promować działania na rzecz 
poprawy praw pacjentów, w tym powrotu 
do pracy z niepełnosprawnością, prawa do 
bycia zapomnianym, dostępu do 
zachowanej płodności i zapewnienia 
optymalnej ulgi na końcowym etapie 
życia. Środki powinny korzystać 
z niniejszego programu oraz z misji 
badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”, które będą pracować 
ze sobą w ścisłym powiązaniu.

Or. en

Poprawka 297
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich.To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 

(19) Choroby układu krążenia są 
najczęstszą przyczyną umieralności w 
państwach członkowskich (36 % 
wszystkich zgonów w UE), po chorobach 
nowotworowych będących drugą 
najczęstszą przyczyną umieralności w 
państwach członkowskich (26 % 
wszystkich zgonów w UE). Są one także 
wśród chorób niezakaźnych, które mają 
wspólne czynniki ryzyka, a profilaktyka 
tych chorób i ich kontrolowanie 
przyniosłoby korzyści większości 
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pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

obywateli. W 2020 r. Komisja ogłosiła 
europejski plan walki z rakiem, który 
obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”. Program powinien 
zagwarantować, że pacjenci żyjący z 
innymi poważnymi chorobami 
przewlekłymi, takimi jak choroby układu 
krążenia, przewlekłe choroby układu 
oddechowego, cukrzyca lub zaburzenia 
zdrowia psychicznego, odnosili z 
programu proporcjonalne korzyści.

Or. en

Poprawka 298
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. Obecnie nie istnieją 
powszechnie akceptowane narzędzia, takie 
jak „Cancer Dashboard”, które mogłyby 
posłużyć do mierzenia postępów (np. 
unijne cele w zakresie zwalczania 
nowotworów) i rozwiązania problemu 
nierówności (np. w Europie Środkowej i 
Południowo-Wschodniej w porównaniu z 
resztą Europy). W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
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diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”, w szczególności 
poprzez inicjatywy wspierające średnio- i 
długookresowe cele planu. Działania na 
rzecz walki z rakiem powinny w równym 
stopniu uwzględniać wspólne czynniki 
ryzyka i synergie z innymi poważnymi 
chorobami niezakaźnymi, takimi jak 
zaburzenia neurologiczne, a także 
zawierać refleksję nad opracowaniem 
wzorca dla innych głównych obszarów 
chorób na podstawie europejskiego planu 
walki z rakiem.

Or. en

Poprawka 299
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”. Działania dotyczące 
chorób nowotworowych powinny być 
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ukierunkowane zarówno na wspólne 
czynniki ryzyka i synergie z innymi 
ważnymi chorobami niezakaźnymi, takimi 
jak choroby neurologiczne, jak i na 
opracowanie modelu dla innych ważnych 
obszarów chorobowych w oparciu o 
europejski plan walki z rakiem.

Or. it

Poprawka 300
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z 
kilku chorób niezakaźnych, które mają 
wspólne czynniki ryzyka. Zajmowanie się 
kwestią profilaktyki chorób 
nowotworowych wraz z innymi chorobami 
niezakaźnymi w sposób skoordynowany 
oraz profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie, jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych oraz 
poprawę opieki paliatywnej i terapii 
przeciwbólowych. Środki powinny 
korzystać z niniejszego programu oraz 
z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa” i dążyć do włączenia 
działań na rzecz walki z rakiem do 
szerszych ram w zakresie chorób 
niezakaźnych, odchodząc od podejścia 
skoncentrowanego na chorobie w 
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kierunku podejścia skoncentrowanego na 
pacjencie.

Or. en

Poprawka 301
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”. Działania na rzecz 
walki z rakiem powinny w równym 
stopniu uwzględniać wspólne czynniki 
ryzyka i synergie z innymi poważnymi 
chorobami niezakaźnymi, takimi jak 
zaburzenia neurologiczne, a także 
zawierać refleksję nad opracowaniem 
wzorca dla innych głównych obszarów 
chorób na podstawie europejskiego planu 
walki z rakiem. 

Or. en

Poprawka 302
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Recital 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”. Działania związane z 
rakiem powinny w równym stopniu 
uwzględniać wspólne czynniki ryzyka i 
związki z innymi głównymi chorobami 
niezakaźnymi, takimi jak zaburzenia 
neurologiczne, a także stanowić podstawę 
dla opracowania wzoru dla innych 
głównych obszarów chorób;

Or. pl

Poprawka 303
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
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większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie, jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych oraz 
poprawę opieki paliatywnej i terapii 
przeciwbólowych. Środki powinny 
korzystać z niniejszego programu oraz 
z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”. Unia Europejska jest 
na drodze do uzyskania wiodącej roli w 
zakresie humanitarnego towarzyszenia 
pacjentom w okresie terminalnym, 
rozwijając i wdrażając opiekę paliatywną.

Or. es

Poprawka 304
Linea Søgaard-Lidell, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Nowotwór jest – po chorobach 
układu krążenia – drugą najczęstszą 
przyczyną zgonów w państwach 
członkowskich. To także jedna z chorób 
niezakaźnych, które mają wspólne czynniki 
ryzyka, a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

(19) Nowotwór powoduje 26 % 
wszystkich zgonów w UE i tym samym jest 
drugą najczęstszą przyczyną zgonów 
w państwach członkowskich, po chorobach 
krążenia, które odpowiadają za 36 % 
wszystkich zgonów w UE. To także jedna 
z chorób niezakaźnych, które mają 
wspólne czynniki ryzyka, takie jak otyłość 
w przypadku 20 % nowotworów, 
a profilaktyka tych chorób i ich 
kontrolowanie przyniosłoby korzyści 
większości obywateli. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła europejski plan walki z rakiem, 
który obejmowałby cały cykl choroby, 
począwszy od profilaktyki i wczesnego 
diagnozowania, po leczenie i jakość życia 
pacjentów i osób wyleczonych. Środki 
powinny korzystać z niniejszego programu 
oraz z misji badawczej dotyczącej chorób 
nowotworowych w ramach programu 
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„Horyzont Europa”.

Or. en

Poprawka 305
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Powszechnie wiadomo, że choroba 
nowotworowa często jest diagnozowana 
późno, co oznacza, że dostępnych jest 
mniej opcji leczenia w przypadku osób, u 
których choroba jest zaawansowana. 
Jeżeli więcej pacjentów otrzymywałoby 
diagnozę wcześniej, mogłoby to 
doprowadzić do znacznie lepszych 
wyników leczenia, lepszej jakości życia, a 
także do poprawy ogólnych wskaźników 
przeżywalności. Wcześniejsza diagnoza 
oznacza również zmniejszenie obciążeń 
dla systemu opieki zdrowotnej. W 
porównaniu z wczesną diagnozą, badania 
przesiewowe w kierunku raka stanowią 
odrębną i bardziej złożoną strategię w 
zakresie zdrowia publicznego, która 
wymaga dodatkowych zasobów, 
infrastruktury i koordynacji. Dobrze 
zaplanowane oraz odpowiednio 
finansowane i wdrażane badania 
przesiewowe mogą zmniejszyć liczbę 
zgonów spowodowanych nowotworami, a 
w przypadku niektórych rodzajów raka 
mogą również zmniejszyć ryzyko 
zachorowania na raka. W związku z tym 
program powinien przyczynić się do 
inwestycji we wczesną diagnostykę i 
badania przesiewowe, a także do 
promowania i podnoszenia świadomości w 
odniesieniu do korzyści z takiego 
wczesnego diagnozowania i badań 
przesiewowych. Unia Europejska powinna 
posiadać szeroko zakrojone zalecenia i 
wytyczne – do wdrożenia we wszystkich 
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państwach członkowskich – dotyczące 
badań przesiewowych w kierunku 
wszystkich głównych rodzajów 
nowotworów. 

Or. en

Poprawka 306
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Powszechnie wiadomo, że choroba 
nowotworowa często jest diagnozowana 
późno, co oznacza, że dostępnych jest 
mniej opcji leczenia w przypadku osób, u 
których choroba jest zaawansowana. 
Jeżeli więcej pacjentów otrzymywałoby 
diagnozę wcześniej, mogłoby to 
doprowadzić do znacznie lepszych 
wyników leczenia, lepszej jakości życia, a 
także do poprawy ogólnych wskaźników 
przeżywalności. Wcześniejsza diagnoza 
oznacza również zmniejszenie obciążeń 
dla systemu opieki zdrowotnej. W 
porównaniu z wczesną diagnozą badania 
przesiewowe w kierunku raka stanowią 
odrębną i bardziej złożoną strategię w 
zakresie zdrowia publicznego, która 
wymaga dodatkowych zasobów, 
infrastruktury i koordynacji. Oparte na 
dowodach, dobrze zaplanowane oraz 
odpowiednio finansowane i wdrażane 
badania przesiewowe mogą zmniejszyć 
liczbę zgonów spowodowanych 
nowotworami, a w przypadku niektórych 
rodzajów raka mogą również zmniejszyć 
ryzyko zachorowania na raka. W związku 
z tym program powinien przyczynić się do 
inwestycji we wczesną diagnostykę i 
oparte na dowodach badania 
przesiewowe, a także do promowania i 
podnoszenia świadomości w odniesieniu 
do korzyści i negatywnych skutków 
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takiego wczesnego diagnozowania i badań 
przesiewowych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wszystkie badania przesiewowe są korzystne. Szwecja zaprzestała wykonywania badań 
przesiewowych raka gruczołu krokowego dla osób powyżej 50. roku życia, uznając badania te 
za nieetyczne. Badania przesiewowe powinny być etyczne i oparte na dowodach.

Poprawka 307
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Na podstawie art. 153 TFUE Unia 
może wspierać i uzupełniać działania 
państw członkowskich w dziedzinie 
polepszania środowiska pracy w celu 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i 
warunków pracy pracowników. 
Zważywszy na dużą ilość czasu, jaką 
pracownicy spędzają w swoim miejscu 
pracy i potencjalne ryzyko, na jakie mogą 
być narażeni, takie jak narażenie na 
substancje niebezpieczne dla zdrowia i 
rakotwórcze oraz powtarzalne 
przemieszczanie się, co prowadzi do 
dużego obciążenia w postaci niezdolności 
do pracy i liczby utraconych dni pracy, a 
to z kolei wywołuje konsekwencje dla 
jednostki, rodziny i społeczeństwa. 
Program powinien również odzwierciedlać 
znaczenie zdrowia w miejscu pracy oraz 
jego wpływ na pracowników służby 
zdrowia i społeczeństwo. Komisja powinna 
współpracować z państwami 
członkowskimi w celu stworzenia nowych 
przepisów służących poprawie warunków 
zdrowotnych pracowników, poprawie ich 
warunków pracy, równowadze między 
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pracą a życiem osobistym, promowaniu 
dobrego samopoczucia i lepszego zdrowia 
psychicznego, zapobieganiu 
przedwczesnemu przechodzeniu na 
emeryturę z powodu złego stanu zdrowia i 
złemu zarządzaniu zdrowiem.

Or. en

Poprawka 308
Mick Wallace

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Podczas gdy Unia skupia się 
obecnie na chorobach nowotworowych, co 
zostało wyrażone w europejskim planie 
walki z rakiem oraz w misji badawczej 
dotyczącej chorób nowotworowych 
w ramach programu „Horyzont Europa”, 
program musi zagwarantować, że pacjenci 
cierpiący na inne poważne choroby 
przewlekłe, takie jak choroby układu 
krążenia, przewlekłe choroby układu 
oddechowego, cukrzyca i zaburzenia 
zdrowia psychicznego korzystają z niego w 
sposób proporcjonalny. W Europie 
choroby przewlekłe odpowiadają za 77 % 
całkowitego obciążenia chorobami 
(mierzonego w DALY = lata życia 
skorygowane o niepełnosprawność). 
Spośród nich choroby układu krążenia 
stanowią 23 %, schorzenia 
neuropsychiatryczne 20 %, a nowotwory 
11 %. Program powinien zagwarantować, 
że wspierane przez niego działania 
przyniosą sprawiedliwe korzyści wszystkim 
pacjentom cierpiącym na choroby 
przewlekłe. W tym kontekście należy 
przyznać, że program wykracza poza 
obecny mandat UE, przechodząc znacznie 
do następnego mandatu UE, ponieważ ten 
kończy się w 2027 r.
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Or. en

Uzasadnienie

W Europie choroby przewlekłe odpowiadają za 77 % całkowitego obciążenia chorobami 
(mierzonego w DALY = lata życia skorygowane o niepełnosprawność). Spośród nich choroby 
układu krążenia stanowią 23 %, schorzenia neuropsychiatryczne 20 %, a nowotwory 11 %. 
Program powinien zagwarantować, że wspierane przez niego działania przyniosą 
sprawiedliwe korzyści wszystkim pacjentom cierpiącym na choroby przewlekłe. W tym 
kontekście należy przyznać, że program wykracza poza obecny mandat UE, przechodząc 
znacznie do następnego mandatu UE, ponieważ ten kończy się w 2027 r.

Poprawka 309
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) W najnowszym opracowaniu 
przygotowanym przez autorów z IARC, 
opublikowanym w lutym 2020 r. w Lancet 
Global Health Journal, naświetlono 
kluczowe zapotrzebowanie na zasoby 
kierowane na programy profilaktyki 
nowotworowej ukierunkowane na 
zakażenia, tj. helicobacter pylori, wirus 
brodawczaka ludzkiego, wirusowe 
zapalenie wątroby typu B i wirusowe 
zapalenie wątroby typu C, szczególnie w 
populacjach wysokiego ryzyka. Takie 
interwencje mogą znacząco zmniejszyć 
rosnące obciążenie chorobami 
nowotworowymi i związaną z nimi 
śmiertelność. Program powinien tylko 
zagwarantować, że będzie promować 
środki zwalczania chorób zakaźnych, 
pomagając w zapobieganiu im, poprzez 
szczepienia, jeśli są dostępne, podnoszenie 
świadomości, wczesne 
diagnozowanie/badanie oraz powiązanie z 
opieką, w celu promowania profilaktyki 
nowotworów jako kluczowego celu 
Komisji Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 310
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Istnieje wiele dowodów 
naukowych, które pokazują, że polityka w 
zakresie profilaktyki i promocji zdrowia 
(polityka zdrowia publicznego) ma 
zasadnicze znaczenie dla 
zagwarantowania prawa do zdrowia 
obywateli, a także jest najbardziej 
efektywna pod względem opłacalności. 
Jednak nawet dziś w większości budżetów 
systemów opieki zdrowotnej w większości 
państw członkowskich bardzo niewiele 
miejsca przyznaje się na politykę w 
zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 
Pandemia COVID-19 stanowczo 
potwierdziła znaczenie polityki zdrowia 
publicznego dla naszych społeczeństw. Z 
tego powodu konieczne jest, aby projekty 
Programu UE dla zdrowia towarzyszyły 
państwom członkowskim przy 
dostosowywaniu budżetów ich systemów 
opieki zdrowotnej w celu zapewnienia tym 
strategiom większej siły finansowej.

Or. en

Poprawka 311
Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Program mógłby przyczynić się do 
ustanowienia Europejskiego Instytutu 
Walki z Rakiem (ECI), który stanowiłby 
platformę wdrażania standardów praktyk 
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poprzez europejskie sieci referencyjne w 
zakresie nowotworów, gromadzenia 
danych klinicznych przez ośrodki ze 
wszystkich państw uczestniczących w 
programie w całej Europie i poza nią oraz 
ustalania priorytetów akademickich i 
klinicznych programów badawczych 
wysokiej jakości. Program mógłby 
wspierać rozwój krajowych rejestrów 
chorób nowotworowych we wszystkich 
państwach członkowskich, które są 
niezbędne do dostarczania 
porównywalnych danych na temat 
nowotworów.

Or. en

Poprawka 312
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Simona Baldassarre, Danilo Oscar 
Lancini, Lucia Vuolo, Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Zawały serca i udary często 
występują u osób wcześniej 
niezdiagnozowanych w kierunku chorób 
układu krążenia. Wiele przypadków jest 
spowodowanych niewykrytymi chorobami 
genetycznymi, takimi jak 
hipercholesterolemia rodzinna, arytmia, 
wrodzona wada serca i kardiomiopatia, 
oraz stanami takimi jak nadciśnienie 
tętnicze. Program powinien wspierać 
opracowywanie polityk i działań mających 
na celu identyfikację osób, u których 
występuje wysokie ryzyko zachorowania 
na choroby układu krążenia, oraz 
ustalenie sposobów postępowania w celu 
zapobiegania wystąpieniu choroby i 
zmniejszania śmiertelności.

Or. it
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Poprawka 313
César Luena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Późne diagnozowanie choroby 
nowotworowej i chorób strukturalnych 
serca ogranicza dostępne opcje leczenia w 
przypadku osób, u których choroba jest 
zaawansowana. Wczesne diagnozowanie 
ma kluczowe znaczenie dla wyników 
skutecznego leczenia, lepszej jakości życia 
i zmniejszenia obciążeń opieki zdrowotnej. 
W związku z tym program powinien 
przyczynić się do inwestycji we wczesną 
diagnostykę i badania przesiewowe, a 
także do promowania i podnoszenia 
świadomości w odniesieniu do korzyści 
płynących z takiego wczesnego 
diagnozowania i badań przesiewowych 
pod kątem nowotworów i strukturalnych 
chorób serca. 

Or. en

Poprawka 314
Pernille Weiss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Otyłość jest czwartą co do 
wielkości bezpośrednią przyczyną 
przedwczesnej umieralności w UE. W tym 
kontekście otyłość występuje jako choroba 
przewlekła prowadząca do 80 % 
przypadków cukrzycy typu 2 i 20 % 
nowotworów. Otyłość została uznana w 
UE za jedną ze współistniejących chorób 
przewlekłych wysokiego ryzyka i musi być 
przedmiotem kształtowania polityki 
opartej na dowodach, którą należy 
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uzgodnić z międzynarodowymi 
standardami i krajowymi tendencjami w 
zakresie wdrażania.

Or. en

Poprawka 315
Linea Søgaard-Lidell, Frédérique Ries, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Program powinien zapewniać, aby 
pacjenci żyjący z chorobami przewlekłymi 
i cierpiący na jakiekolwiek choroby 
przewlekłe, takie jak choroby układu 
krążenia, nowotwory, otyłość, przewlekłe 
choroby układu oddechowego, zaburzenia 
neurologiczne, cukrzycę lub zaburzenia 
zdrowia psychicznego korzystali z 
programu w sposób proporcjonalny.

Or. en

Poprawka 316
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Międzynarodowa Agencja Badań 
nad Rakiem pokazuje, że co roku w 
Europie u ponad 35 tys. dzieci i ludzi 
młodych wykrywa się nowotwory, a ponad 
6 tys. młodych pacjentów umiera. 
Choroby nowotworowe u dzieci stanowią 
kategorię rzadko występujących 
złośliwych nowotworów specyficznych ze 
względu na wiek pacjenta i cechy 
biologiczne. Nowotworów tych nie da się 
odpowiednio leczyć poprzez zastosowanie 
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metod leczenia raka u dorosłych, ponadto 
wymagają one podjęcia specjalnych 
wysiłków w ramach badań naukowych i 
opieki. W leczeniu dzieci chorych na raka 
brakuje innowacyjnych terapii. Nawet w 
przypadku starszych leków 
niechronionych patentami, stosowanych u 
dzieci poza wskazaniami rejestracyjnymi, 
w niektórych państwach członkowskich 
nadal istnieją wyraźne problemy z 
dostępem, w tym niedobory w całej Unii i 
ograniczenia budżetowe, a także duże 
różnice między państwami w zakresie 
dostępności środków przeciwbólowych dla 
dzieci poddawanych leczeniu ze względu 
na chorobę nowotworową. Dlatego też 
istnieje pilna potrzeba odpowiedniego 
przeglądu otoczenia regulacyjnego, aby 
zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży. 
Program powinien zatem przewidywać 
działania w tym zakresie, w szczególności 
mające na celu wzmocnienie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1901/2006 
oraz wspieranie transgranicznej 
współpracy badawczej poprzez 
przyznawanie odpowiednich środków i 
zmianę art. 10 dyrektywy 2001/83/WE w 
celu włączenia do niego ustępu o 
stymulowaniu innowacji w zakresie 
nieopatentowanych leków.

Or. en

Poprawka 317
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Pracownicy służby zdrowia 
odgrywają kluczową rolę w tworzeniu 
odpornych systemów opieki zdrowotnej i w 
osiąganiu możliwie najwyższego poziomu 
ochrony zdrowia. Program powinien 
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zatem stanowić podstawę prac Komisji w 
zakresie skutecznego, dostępnego i 
odpornego systemu opieki zdrowotnej, a 
także wspierać rozwój i wdrażanie 
strategii dotyczącej pracowników służby 
zdrowia. W synergii z EFS+, a w 
szczególności z programem Unii 
Europejskiej na rzecz zatrudnienia i 
innowacji społecznych w ramach 
przedmiotowej strategii program powinien 
przewidywać środki na zharmonizowane 
szkolenia i edukację w celu poprawy 
programów nauczania pracowników 
służby zdrowia, w szczególności w 
odniesieniu do promocji zdrowia i 
profilaktyki chorób, a także umiejętności 
cyfrowych, tak aby uzyskać 
ukierunkowane na pacjenta i oparte na 
wynikach podejście do opieki zdrowotnej. 
W ramach tej strategii program powinien 
również wspierać państwa członkowskie w 
zakresie przeciwdziałania drenażowi 
mózgów i migracji pracowników służby 
zdrowia z krajów słabiej rozwiniętych oraz 
w zakresie wdrażania polityki 
zatrzymywania pracowników. Zdolność do 
zapewniania wysokiej jakości 
spersonalizowanej, ukierunkowanej i 
zintegrowanej opieki oraz poprawa 
zasięgu usług zdrowotnych zależą od 
dostępności, dostępu, akceptowalności, 
możliwości adaptacyjnych i jakości 
wykształcenia pracowników służby 
zdrowia.

Or. en

Poprawka 318
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Podobnie, należy bezwzględnie 
pamiętać, że te strategie zapobiegania i 
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promocji dotyczą wszystkich polityk 
sektorowych: podatkowych, handlowych, 
gospodarczych, edukacyjnych, 
mieszkaniowych, kulturalnych, pomocy 
społecznej itp. „zdrowie we wszystkich 
politykach” powinno być niepodlegającą 
negocjacjom zasadą wszystkich obszarów 
polityki publicznej. Instrumentem już 
stosowanym na szczeblu krajowym jest tak 
zwany test zdrowia używany do oceny 
wpływu na zdrowie poszczególnych polityk 
sektorowych. Konieczne jest zastosowanie 
metodologii testów zdrowia we wszystkich 
programach zarządzanych przez Unię.

Or. en

Poprawka 319
Mick Wallace

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Ataki serca i udary często 
występują u osób z niezdiagnozowanymi 
wcześniej chorobami układu krążenia. 
Wiele z nich spowodowanych jest 
niewykrytymi schorzeniami genetycznymi, 
takimi jak rodzinna hipercholesterolemia, 
arytmie, wrodzone choroby serca oraz 
kardiomiopatie i takie schorzenia jak 
nadciśnienie tętnicze. W ramach 
programu należy wspierać opracowywanie 
polityk i działań interwencyjnych 
mających na celu dotarcie do osób o 
wysokim ryzyku zachorowania na choroby 
układu krążenia i zarządzanie nimi, aby 
zapobiec wystąpieniu choroby i obniżyć 
umieralność.

Or. en

Uzasadnienie

Znacznej liczbie zgonów z powodu chorób układu krążenia, podobnie jak w przypadku 
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nowotworów i innych chorób przewlekłych, można zapobiec poprzez kontrolowanie głównych 
czynników ryzyka: tytoń, niezdrowa dieta i brak aktywności fizycznej. Aby kompleksowo 
rozwiązać problem chorób układu krążenia, konieczna jest profilaktyka pierwotna i wtórna.

Poprawka 320
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Podczas gdy Unia skupia się 
obecnie na chorobach nowotworowych, co 
zostało wyrażone w europejskim planie 
walki z rakiem oraz w misji badawczej 
dotyczącej chorób nowotworowych 
w ramach programu „Horyzont Europa”, 
program powinien zagwarantować, że 
pacjenci cierpiący na inne poważne 
choroby przewlekłe, takie jak choroby 
układu krążenia, przewlekłe choroby 
układu oddechowego, cukrzyca i 
zaburzenia zdrowia psychicznego 
korzystają z niego w sposób 
proporcjonalny.

Or. en

Poprawka 321
Mick Wallace

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) Zasadniczą częścią leczenia 
chorób układu krążenia jest rehabilitacja 
po przebytym zdarzeniu, obejmująca 
poradnictwo, leczenie, ćwiczenia i 
wsparcie psychologiczne. Programy te 
pomagają zapobiegać nawrotom choroby, 



AM\1207705PL.docx 177/305 PE653.822v01-00

PL

optymalizować jakość życia, reintegrować 
pacjentów z rynkiem pracy i zmniejszyć 
obciążenie służby zdrowia poprzez 
zmniejszenie liczby ponownych 
hospitalizacji. Pomimo znacznych, dobrze 
udokumentowanych korzyści płynących z 
rehabilitacji osób z chorobami krążenia i 
rehabilitacji poudarowej, zarówno dla 
pacjentów, jak i dla całego społeczeństwa, 
dostęp do wysokiej jakości rehabilitacji i 
korzystanie z niej jest w większości państw 
członkowskich Unii nierównomierne i 
uznawane za zasoby niedostatecznie 
wykorzystywane. Program powinien 
wspierać szersze stosowanie rehabilitacji i 
profilaktyki wtórnej.

Or. en

Uzasadnienie

Korzyści, jakie rehabilitacja przynosi pacjentom, a także całemu społeczeństwu, są znaczące. 
Rehabilitacja sercowo-naczyniowa musi być integralną częścią planu leczenia pacjenta i musi 
być dostępna dla wszystkich uprawnionych pacjentów w całej Unii. Rehabilitacja osób z 
chorobami układu sercowo-naczyniowego zwiększa szanse pacjentów na powrót do pracy i 
może przyczynić się do obniżenia zasiłków dla niepełnosprawnych.

Poprawka 322
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) Zasadniczą częścią leczenia 
chorób jest rehabilitacja, obejmująca 
poradnictwo, leczenie, ćwiczenia i 
wsparcie psychologiczne. Programy te 
pomagają zapobiegać nawrotom choroby, 
optymalizować jakość życia, reintegrować 
pacjentów z rynkiem pracy i zmniejszyć 
obciążenie służby zdrowia poprzez 
zmniejszenie liczby ponownych 
hospitalizacji. Pomimo istnienia 
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znacznych korzyści zarówno dla 
pacjentów, jak i dla całego społeczeństwa, 
dostęp do wysokiej jakości rehabilitacji i 
korzystanie z niej jest w większości państw 
członkowskich nierównomierne i 
uznawane za zasoby niedostatecznie 
wykorzystywane. Program powinien 
wspierać szersze stosowanie rehabilitacji i 
profilaktyki wtórnej, zmniejszając 
obciążenie chorobami.

Or. en

Poprawka 323
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
w imieniu grupy S&D
Martina Dlabajová
w imieniu grupy Renew
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) Powszechnie wiadomo, że choroba 
nowotworowa często jest diagnozowana 
późno, co oznacza, że dostępnych jest 
mniej opcji leczenia w przypadku osób, u 
których choroba jest zaawansowana. W 
związku z tym program powinien 
przyczynić się do inwestycji we wczesną 
diagnostykę i badania przesiewowe, a 
także do promowania i podnoszenia 
świadomości w odniesieniu do korzyści z 
takiego wczesnego diagnozowania i badań 
przesiewowych, zgodnie z zaleceniami 
WHO, ONZ i UE, lub wykraczając poza 
nie, w synergii z programem „Horyzont 
Europa”, jego misją badawczą dotyczącą 
chorób nowotworowych i odpowiednimi 
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partnerstwami.

Or. en

Poprawka 324
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
w imieniu grupy S&D
Martina Dlabajová
w imieniu grupy Renew
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19d) Choroby nowotworowe u dzieci 
stanowią kategorię rzadko występujących 
złośliwych nowotworów specyficznych ze 
względu na wiek pacjenta i cechy 
biologiczne. Nowotworów tych nie da się 
odpowiednio leczyć poprzez zastosowanie 
metod leczenia raka u dorosłych, ponadto 
wymagają one specjalnych wysiłków w 
ramach badań naukowych i opieki. 
Program powinien przewidywać działania 
ukierunkowane na nowotwory 
występujące u populacji pediatrycznej, w 
szczególności mające na celu zaradzenie 
ograniczeniom rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1901/20061a w obszarze tej choroby 
oraz wspieranie transgranicznej 
współpracy badawczej poprzez 
przyznawanie odpowiednich środków w 
synergii z programem „Horyzont 
Europa”, jego misją badawczą dotyczącą 
chorób nowotworowych i odnośnych 
partnerstw.
__________________
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1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1901/2006 
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie 
produktów leczniczych stosowanych w 
pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie 
(EWG) nr 1768/92, dyrektywę 
2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (tekst 
mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 378 
z 27.12.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 325
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Program będzie działał w synergii 
i komplementarności z innymi politykami, 
programami i funduszami UE, takimi jak 
działania realizowane w ramach programu 
„Cyfrowa Europa”, „Horyzontu Europa”, 
rezerwy rescEU w ramach Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności, 
Instrumentu na rzecz wsparcia 
w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie 
Unii, Europejskiego Funduszu 
Społecznego+ (EFS+, włączając synergię 
w zakresie lepszej ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa milionów pracowników 
w UE), w tym komponentu „Zatrudnienie 
i innowacje społeczne” (EaSI), Funduszu 
InvestEU, Programu na rzecz jednolitego 
rynku, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, w tym Narzędzia Realizacji 
Reform, programu Erasmus, Europejskiego 
Korpusu Solidarności, europejskiego 
instrumentu tymczasowego wsparcia 
w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia 
w związku z sytuacją nadzwyczajną 
(SURE), a także instrumentów działań 

(20) Program będzie działał w synergii 
i komplementarności z innymi politykami, 
programami i funduszami UE, takimi jak 
działania realizowane w ramach programu 
„Cyfrowa Europa”, „Horyzontu Europa”, 
rezerwy rescEU w ramach Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności, 
Instrumentu na rzecz wsparcia 
w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie 
Unii, Europejskiego Funduszu 
Społecznego+ (EFS+, włączając synergię 
w zakresie lepszej ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa milionów pracowników 
w UE), w tym komponentu „Zatrudnienie 
i innowacje społeczne” (EaSI), Funduszu 
InvestEU, Programu na rzecz jednolitego 
rynku, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, w tym Narzędzia Realizacji 
Reform, programu Erasmus, Europejskiego 
Korpusu Solidarności, europejskiego 
instrumentu tymczasowego wsparcia 
w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia 
w związku z sytuacją nadzwyczajną 
(SURE), a także instrumentów działań 
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zewnętrznych UE, takich jak Instrument 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej oraz 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej III. 
W stosownych przypadkach ustanowione 
zostaną wspólne zasady w celu 
zapewnienia spójności 
i komplementarności między funduszami, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
poszanowania specyfiki tych polityk oraz 
dostosowaniu do strategicznych wymogów 
tych polityk, programów i funduszy, takich 
jak warunki podstawowe w ramach EFRR i 
EFS+.

zewnętrznych UE, takich jak Instrument 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej oraz 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej III. 
W stosownych przypadkach ustanowione 
zostaną wspólne zasady w celu 
zapewnienia spójności 
i komplementarności między funduszami, 
unikając nakładania się lub dublowania 
finansowania, przy jednoczesnym 
zapewnieniu poszanowania specyfiki tych 
polityk oraz dostosowaniu do 
strategicznych wymogów tych polityk, 
programów i funduszy, takich jak warunki 
podstawowe w ramach EFRR i EFS+.

Or. en

Poprawka 326
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Program będzie działał w synergii 
i komplementarności z innymi politykami, 
programami i funduszami UE, takimi jak 
działania realizowane w ramach programu 
„Cyfrowa Europa”, „Horyzontu Europa”, 
rezerwy rescEU w ramach Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności, 
Instrumentu na rzecz wsparcia 
w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie 
Unii, Europejskiego Funduszu 
Społecznego+ (EFS+, włączając synergię 
w zakresie lepszej ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa milionów pracowników 
w UE), w tym komponentu „Zatrudnienie 
i innowacje społeczne” (EaSI), Funduszu 
InvestEU, Programu na rzecz jednolitego 
rynku, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności, w tym Narzędzia Realizacji 
Reform, programu Erasmus, Europejskiego 

(20) Program będzie działał w synergii 
i komplementarności z innymi politykami, 
programami i funduszami UE, takimi jak 
działania realizowane w ramach programu 
„Cyfrowa Europa”, „Horyzontu Europa”, 
rezerwy rescEU w ramach Unijnego 
Mechanizmu Ochrony Ludności, 
Instrumentu na rzecz wsparcia 
w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie 
Unii, Europejskiego Funduszu 
Społecznego+ (EFS+, włączając synergię 
w zakresie lepszej ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa milionów pracowników 
w UE), w tym komponentu „Zatrudnienie 
i innowacje społeczne” (EaSI), Funduszu 
InvestEU, Programu na rzecz jednolitego 
rynku, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), w tym Interreg, 
Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności, w tym 
Narzędzia Realizacji Reform, programu 



PE653.822v01-00 182/305 AM\1207705PL.docx

PL

Korpusu Solidarności, europejskiego 
instrumentu tymczasowego wsparcia 
w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia 
w związku z sytuacją nadzwyczajną 
(SURE), a także instrumentów działań 
zewnętrznych UE, takich jak Instrument 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej oraz 
Instrument Pomocy Przedakcesyjnej III. 
W stosownych przypadkach ustanowione 
zostaną wspólne zasady w celu 
zapewnienia spójności 
i komplementarności między funduszami, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
poszanowania specyfiki tych polityk oraz 
dostosowaniu do strategicznych wymogów 
tych polityk, programów i funduszy, takich 
jak warunki podstawowe w ramach EFRR i 
EFS+.

Erasmus, Europejskiego Korpusu 
Solidarności, europejskiego instrumentu 
tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku 
z sytuacją nadzwyczajną (SURE), a także 
instrumentów działań zewnętrznych UE, 
takich jak Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej 
i Rozwojowej oraz Instrument Pomocy 
Przedakcesyjnej III. W stosownych 
przypadkach ustanowione zostaną wspólne 
zasady w celu zapewnienia spójności 
i komplementarności między funduszami, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
poszanowania specyfiki tych polityk oraz 
dostosowaniu do strategicznych wymogów 
tych polityk, programów i funduszy, takich 
jak warunki podstawowe w ramach EFRR i 
EFS+.

Or. en

Poprawka 327
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Pracownicy służby zdrowia 
odgrywają kluczową rolę w tworzeniu 
odpornych systemów opieki zdrowotnej i w 
osiąganiu najwyższego osiągalnego 
poziomu ochrony zdrowia. Program 
powinien zatem stanowić podstawę prac 
Komisji w zakresie skutecznego, 
dostępnego i odpornego systemu opieki 
zdrowotnej, a także wspierać rozwój i 
wdrażanie strategii dotyczącej 
pracowników służby zdrowia. W synergii z 
Europejskim Funduszem Społecznym 
Plus (EFS+), a w szczególności z 
programem Unii Europejskiej na rzecz 
zatrudnienia i innowacji społecznych 
(EaSI), w ramach przedmiotowej strategii 
program powinien przewidywać środki na 
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zharmonizowane szkolenia i edukację w 
celu poprawy programów nauczania 
pracowników służby zdrowia i ich 
umiejętności cyfrowych, tak aby uzyskać 
ukierunkowane na pacjenta i oparte na 
wynikach podejście do opieki zdrowotnej. 
W ramach tej strategii program powinien 
również wspierać państwa członkowskie w 
zakresie przeciwdziałania drenażowi 
mózgów i migracji pracowników służby 
zdrowia z państw członkowskich 
wschodniej części Unii Europejskiej oraz 
w zakresie wdrażania polityki 
zatrzymywania pracowników. Zdolność do 
zapewniania wysokiej jakości 
znormalizowanej, ukierunkowanej i 
zintegrowanej opieki oraz poprawa 
zasięgu usług zdrowotnych zależą od 
dostępności, dostępu, akceptowalności, 
możliwości adaptacyjnych i jakości 
wykształcenia pracowników służby 
zdrowia.

Or. en

Poprawka 328
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W ramach jego wdrażania i oceny 
program powinien obejmować zasadę 
„zdrowie we wszystkich politykach” i 
podejście „zdrowie we wszystkich 
funduszach”. W ramach programu 
Komisja powinna – wykorzystując 
wskaźniki międzysektorowe –finansowych 
przystąpić do systematycznej oceny 
wpływu na zdrowie wszystkich polityk i 
funduszy UE, aby ocenić ich wpływ na 
poprawię zdrowia i dobrostanu naszych 
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obywateli.

Or. en

Poprawka 329
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Program powinien wspierać grupy 
ludności znajdujące się w trudnej sytuacji, 
które ze względu na swoje cechy 
społeczno-ekonomiczne lub geograficzne 
mają większe trudności w dostępie do 
opieki zdrowotnej. Synergie między 
programem EFS+ i EFRR mają kluczowe 
znaczenie, a Komisja powinna uwzględnić 
szczególne cechy obszarów oddalonych, a 
ściślej regionów najbardziej oddalonych 
na podstawie art. 349 TFUE.

Or. en

Poprawka 330
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) Program powinien gwarantować 
silne zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego (w szczególności 
stowarzyszeń pacjentów) i pracowników 
naukowych (w szczególności stowarzyszeń 
pracowników służby zdrowia) w celu 
zapewnienia zrównoważonej reprezentacji 
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i udziału w realizacji celów w zakresie 
zdrowia publicznego. Europejskie 
organizacje zdrowia powinny przyczynić 
się do wdrażania i oceny programu.

Or. en

Poprawka 331
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20c) Oceny ostatniego i obecnego 
programu powinny zostać uwzględnione w 
ramach konferencji w sprawie przyszłości 
Europy, na której można by przedstawić 
jasne propozycje wzmocnienia 
europejskiej polityki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 332
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zgodnie z art. 114 TFUE w 
prawodawstwie przyjmowanym przez Unię 
wysoki poziom ochrony zdrowia należy 
zapewnić w odniesieniu do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Na 
podstawie art. 114 TFUE i art. 168 ust. 4 
lit. c) TFUE opracowano znaczną część 
dorobku prawnego Unii, który gwarantuje 
wysokie standardy jakości 
i bezpieczeństwa produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. Z uwagi na 

(21) Zgodnie z art. 114 TFUE w 
prawodawstwie przyjmowanym przez Unię 
wysoki poziom ochrony zdrowia należy 
zapewnić w odniesieniu do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Na 
podstawie art. 114 TFUE i art. 168 ust. 4 
lit. c) TFUE opracowano znaczną część 
dorobku prawnego Unii, który gwarantuje 
wysokie standardy jakości 
i bezpieczeństwa produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. Z uwagi na 
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rosnące zapotrzebowanie na opiekę 
zdrowotną systemy opieki zdrowotnej 
w państwach członkowskich muszą 
mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi 
dostępności i przystępności cenowej leków 
i wyrobów medycznych. Aby zapewnić 
lepszą ochronę zdrowia publicznego oraz 
bezpieczeństwo i wzmocnienie pozycji 
pacjentów w Unii, pacjenci i systemy 
opieki zdrowotnej powinni mieć dostęp do 
wysokiej jakości produktów związanych 
z opieką zdrowotną i móc z nich w pełni 
korzystać.

rosnące zapotrzebowanie na opiekę 
zdrowotną systemy opieki zdrowotnej 
w państwach członkowskich muszą 
mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi 
dostępności, dostępu i przystępności 
cenowej leków i wyrobów medycznych. 
Aby zapewnić lepszą ochronę zdrowia 
publicznego oraz bezpieczeństwo 
i wzmocnienie pozycji pacjentów w Unii, 
pacjenci i systemy opieki zdrowotnej 
powinni mieć dostęp do wysokiej jakości 
produktów związanych z opieką zdrowotną 
i móc z nich w pełni korzystać. Taki dostęp 
można by promować poprzez ulepszoną 
koordynację między państwami 
członkowskimi i utrzymywanie otwartego i 
dobrze funkcjonującego przez cały czas 
rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 333
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zgodnie z art. 114 TFUE w 
prawodawstwie przyjmowanym przez Unię 
wysoki poziom ochrony zdrowia należy 
zapewnić w odniesieniu do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Na 
podstawie art. 114 TFUE i art. 168 ust. 4 
lit. c) TFUE opracowano znaczną część 
dorobku prawnego Unii, który gwarantuje 
wysokie standardy jakości 
i bezpieczeństwa produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. Z uwagi na 
rosnące zapotrzebowanie na opiekę 
zdrowotną systemy opieki zdrowotnej 
w państwach członkowskich muszą 
mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi 
dostępności i przystępności cenowej leków 
i wyrobów medycznych. Aby zapewnić 
lepszą ochronę zdrowia publicznego oraz 

(21) Zgodnie z art. 114 TFUE w 
prawodawstwie przyjmowanym przez Unię 
wysoki poziom ochrony zdrowia należy 
zapewnić w odniesieniu do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Na 
podstawie art. 114 TFUE i art. 168 ust. 4 
lit. c) TFUE opracowano znaczną część 
dorobku prawnego Unii, który gwarantuje 
wysokie standardy jakości 
i bezpieczeństwa produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. Z uwagi na 
rosnące zapotrzebowanie na opiekę 
zdrowotną systemy opieki zdrowotnej 
w państwach członkowskich muszą 
mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi 
dostępności i przystępności cenowej leków 
i wyrobów medycznych. Aby zapewnić 
lepszą ochronę zdrowia publicznego oraz 
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bezpieczeństwo i wzmocnienie pozycji 
pacjentów w Unii, pacjenci i systemy 
opieki zdrowotnej powinni mieć dostęp do 
wysokiej jakości produktów związanych 
z opieką zdrowotną i móc z nich w pełni 
korzystać.

bezpieczeństwo i wzmocnienie pozycji 
pacjentów w Unii, pacjenci i systemy 
opieki zdrowotnej powinni mieć dostęp do 
wysokiej jakości usług i produktów 
związanych z opieką zdrowotną, także w 
kontekście transgranicznym, i móc z nich 
w pełni korzystać.

Or. en

Poprawka 334
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zgodnie z art. 114 TFUE w 
prawodawstwie przyjmowanym przez Unię 
wysoki poziom ochrony zdrowia należy 
zapewnić w odniesieniu do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Na 
podstawie art. 114 TFUE i art. 168 ust. 4 
lit. c) TFUE opracowano znaczną część 
dorobku prawnego Unii, który gwarantuje 
wysokie standardy jakości 
i bezpieczeństwa produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. Z uwagi na 
rosnące zapotrzebowanie na opiekę 
zdrowotną systemy opieki zdrowotnej 
w państwach członkowskich muszą 
mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi 
dostępności i przystępności cenowej leków 
i wyrobów medycznych. Aby zapewnić 
lepszą ochronę zdrowia publicznego oraz 
bezpieczeństwo i wzmocnienie pozycji 
pacjentów w Unii, pacjenci i systemy 
opieki zdrowotnej powinni mieć dostęp do 
wysokiej jakości produktów związanych 
z opieką zdrowotną i móc z nich w pełni 
korzystać.

(21) Zgodnie z art. 114 TFUE w 
prawodawstwie przyjmowanym przez Unię 
wysoki poziom ochrony zdrowia należy 
zapewnić w odniesieniu do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Na 
podstawie art. 114 TFUE i art. 168 ust. 4 
lit. c) TFUE opracowano znaczną część 
dorobku prawnego Unii, który gwarantuje 
wysokie standardy jakości 
i bezpieczeństwa produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. Z uwagi na 
rosnące zapotrzebowanie na opiekę 
zdrowotną systemy opieki zdrowotnej 
w państwach członkowskich muszą 
mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi 
dostępności i przystępności cenowej leków 
i wyrobów medycznych. Aby zapewnić 
lepszą ochronę zdrowia publicznego oraz 
bezpieczeństwo i wzmocnienie pozycji 
pacjentów w Unii, pacjenci i systemy 
opieki zdrowotnej powinni mieć dostęp do 
zrównoważonych, efektywnych, 
sprawiedliwie dostępnych i wysokiej 
jakości produktów związanych z opieką 
zdrowotną i móc z nich w pełni korzystać.
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Or. en

Poprawka 335
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zgodnie z art. 114 TFUE w 
prawodawstwie przyjmowanym przez Unię 
wysoki poziom ochrony zdrowia należy 
zapewnić w odniesieniu do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Na 
podstawie art. 114 TFUE i art. 168 ust. 4 
lit. c) TFUE opracowano znaczną część 
dorobku prawnego Unii, który gwarantuje 
wysokie standardy jakości 
i bezpieczeństwa produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. Z uwagi na 
rosnące zapotrzebowanie na opiekę 
zdrowotną systemy opieki zdrowotnej 
w państwach członkowskich muszą 
mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi 
dostępności i przystępności cenowej leków 
i wyrobów medycznych. Aby zapewnić 
lepszą ochronę zdrowia publicznego oraz 
bezpieczeństwo i wzmocnienie pozycji 
pacjentów w Unii, pacjenci i systemy 
opieki zdrowotnej powinni mieć dostęp do 
wysokiej jakości produktów związanych 
z opieką zdrowotną i móc z nich w pełni 
korzystać.

(21) Zgodnie z art. 114 TFUE w 
prawodawstwie przyjmowanym przez Unię 
wysoki poziom ochrony zdrowia należy 
zapewnić w odniesieniu do ustanowienia i 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Na 
podstawie art. 114 TFUE i art. 168 ust. 4 
lit. c) TFUE opracowano znaczną część 
dorobku prawnego Unii, który gwarantuje 
wysokie standardy jakości 
i bezpieczeństwa produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. Z uwagi na 
rosnące zapotrzebowanie na opiekę 
zdrowotną systemy opieki zdrowotnej 
w państwach członkowskich muszą 
mierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi 
dostępności i przystępności cenowej leków 
i wyrobów medycznych. Aby zapewnić 
lepszą ochronę zdrowia publicznego oraz 
bezpieczeństwo i wzmocnienie pozycji 
pacjentów w Unii, pacjenci i systemy 
opieki zdrowotnej powinni mieć dostęp do 
przystępnych cenowo, wysokiej jakości 
produktów związanych z opieką zdrowotną 
i móc z nich w pełni korzystać.

Or. en

Poprawka 336
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Program powinien przyczynić się 
do wzmocnienia europejskiego rynku 
leków w celu przyspieszenia 
sprawiedliwego dostępu pacjentów do 
leków, zwiększenia przystępności cenowej 
opieki, maksymalizacji oszczędności w 
krajowych budżetach na ochronę zdrowia 
i uniknięcia przeszkód dla używania leków 
generycznych i biopodobnych.

Or. en

Poprawka 337
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
w imieniu grupy S&D
Martina Dlabajová
w imieniu grupy Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania i ograniczania 
niedoborów leków, wyrobów medycznych 
i innych produktów związanych z opieką 
zdrowotną oraz zapewnić większą 
dostępność i przystępność cenową tych 
produktów, a jednocześnie ograniczać 
zależność ich łańcuchów dostaw 
w państwach trzecich. W szczególności 
w celu uwzględnienia niezaspokojonych 
potrzeb medycznych w ramach programu 
powinno się wspierać badania kliniczne, 
aby przyspieszyć opracowywanie 
innowacyjnych i skutecznych leków i 
metod leczenia, udzielanie na nie zezwoleń 
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zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

i dostęp do nich, wspierać zachęty do 
zwiększania możliwości produkcyjnych w 
zakresie środków 
przeciwdrobnoustrojowych, 
spersonalizowanych metod leczenia i 
szczepienia oraz promować transformację 
cyfrową produktów i platform związanych 
z opieką zdrowotną do celów 
monitorowania i gromadzenia informacji 
na temat leków. Program powinien 
również wzmocnić proces decyzyjny 
dotyczący leków, umożliwiając dostęp do 
rzeczywistych danych z zakresu opieki 
zdrowotnej i ich analizę przez organy 
regulacyjne i organy HTA. Program 
powinien również pomóc w jak najlepszym 
wykorzystaniu wyników badań i w 
ułatwieniu upowszechniania, zwiększania 
skali i wdrażania innowacji w dziedzinie 
zdrowia – w tym innowacji dotyczących 
chorób rzadkich – w systemach opieki 
zdrowotnej i w praktyce klinicznej. W 
2020 r. Komisja ogłosiła „Strategię 
farmaceutyczną dla Europy”, której 
ogólnym celem jest pomoc w zapewnieniu 
zaopatrzenia Unii w bezpieczne i 
przystępne cenowo leki, aby zaspokoić 
potrzeby pacjentów i wspierać działania 
innowacyjne europejskiego przemysłu 
farmaceutycznego w Unii i na świecie. 
Program powinien wspierać wdrażanie 
strategii farmaceutycznej dla Europy w 
celu promowania konkurencyjnego 
przemysłu farmaceutycznego, 
uwzględniając przy tym, że UE pozostaje 
zdecydowanie największym na świecie 
regionem wytwarzającym substancje 
czynne do leków patentowych. 

Or. en

Poprawka 338
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych, 
holistycznych i skutecznych leków i metod 
leczenia, udzielanie na nie zezwoleń 
i dostęp do nich, wspierać zachęty do 
zwiększania możliwości produkcyjnych w 
zakresie środków 
przeciwdrobnoustrojowych, 
spersonalizowanych metod leczenia i 
szczepienia oraz promować transformację 
cyfrową produktów i platform związanych 
z opieką zdrowotną do celów 
monitorowania i gromadzenia informacji 
na temat leków. Program powinien 
również wzmocnić proces decyzyjny 
dotyczący leków, umożliwiając dostęp do 
rzeczywistych danych z zakresu opieki 
zdrowotnej i ich analizę przez organy 
regulacyjne i organy HTA. Program 
powinien również pomóc w jak najlepszym 
wykorzystaniu wyników badań i w 
ułatwieniu upowszechniania, zwiększania 
skali i wdrażania innowacji w dziedzinie 
zdrowia w systemach opieki zdrowotnej 
i w praktyce klinicznej. W 2020 r. Komisja 
ogłosiła „Strategię farmaceutyczną dla 
Europy”, której ogólnym celem jest 
pomoc w zapewnieniu zaopatrzenia Unii 
w bezpieczne i przystępne cenowo leki, aby 
zaspokoić potrzeby pacjentów i wspierać 
działania innowacyjne europejskiego 
przemysłu farmaceutycznego w Unii i na 
świecie. Program powinien wspierać 
wdrażanie strategii farmaceutycznej dla 
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Europy i zmniejszenie obciążeń 
związanych z lekami.

Or. en

Poprawka 339
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków i metod leczenia, 
udzielanie na nie zezwoleń i dostęp do 
nich, wspierać zachęty do zwiększania 
możliwości produkcyjnych w zakresie 
środków przeciwdrobnoustrojowych, 
spersonalizowanych leków i opieki, 
leczenia i szczepienia oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków. Program 
powinien również wzmocnić proces 
decyzyjny dotyczący leków, umożliwiając 
dostęp do rzeczywistych danych z zakresu 
opieki zdrowotnej i ich analizę przez 
organy regulacyjne i organy HTA. 
Program powinien również pomóc w jak 
najlepszym wykorzystaniu wyników badań 
i w ułatwieniu upowszechniania, 
zwiększania skali i wdrażania innowacji 
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w dziedzinie zdrowia w systemach opieki 
zdrowotnej i w praktyce klinicznej. W 
2020 r. Komisja ogłosiła „Strategię 
farmaceutyczną dla Europy”, której 
ogólnym celem jest pomoc w zapewnieniu 
zaopatrzenia Unii w bezpieczne i 
przystępne cenowo leki, aby zaspokoić 
potrzeby pacjentów i wspierać działania 
innowacyjne europejskiego przemysłu 
farmaceutycznego w Unii i na świecie. 
Program powinien wspierać wdrażanie 
strategii farmaceutycznej dla Europy.

Or. en

Poprawka 340
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania, zapobiegania i 
zarządzania niedoborami leków, wyrobów 
medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków i metod leczenia, 
udzielanie na nie zezwoleń i dostęp do 
nich, wspierać zachęty do zwiększania 
możliwości produkcyjnych w zakresie 
środków przeciwdrobnoustrojowych, , 
spersonalizowanych metod leczenia i 
szczepienia oraz promować transformację 
cyfrową produktów i platform związanych 
z opieką zdrowotną do celów 
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monitorowania i gromadzenia informacji 
na temat leków. Program powinien 
również pomóc w jak najlepszym 
wykorzystaniu wyników badań i w 
ułatwieniu upowszechniania, zwiększania 
skali i wdrażania w praktyce klinicznej. W 
2020 r. Komisja ogłosiła „Strategię 
farmaceutyczną dla Europy”, której 
ogólnym celem jest pomoc w zapewnieniu 
zaopatrzenia Unii w bezpieczne i 
przystępne cenowo leki, aby zaspokoić 
potrzeby pacjentów i wspierać działania 
innowacyjne europejskiego przemysłu 
farmaceutycznego w Unii i na świecie. 
Program powinien oferować pewne 
wsparcie wdrażania strategii 
farmaceutycznej dla Europy.

Or. en

Poprawka 341
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków i wyrobów 
medycznych, promować badania i rozwój 
nowych produktów medycznych, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na środki 
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przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

przeciwdrobnoustrojowe i szczepionki 
zwalczające oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz choroby, 
którym zapobiegają szczepienia, pobudzać 
produkcję podstawowych leków i 
farmaceutycznego składnika czynnego, 
opracowywać takie produkty lecznicze jak 
środki przeciwdrobnoustrojowe oraz 
promować transformację cyfrową 
produktów i platform związanych z opieką 
zdrowotną do celów monitorowania 
i gromadzenia informacji na temat zdrowia 
pacjentów, coraz większego stopnia 
samodzielnego zarządzania ich stanem 
zdrowia, a także informacji o korzystaniu 
z usług opieki zdrowotnej, leków oraz 
wyrobów medycznych.

Or. en

Poprawka 342
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 

(22) W ramach programu należy 
opracować jeden paneuropejski system 
monitoringu, sprawozdawczości i 
powiadamiania w odniesieniu do 
niedoborów leków, wyrobów medycznych 
i innych produktów, dla uniknięcia 
fragmentacji jednolitego rynku oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne i generowanie 
praktycznych dowodów, aby umożliwić 
opracowywanie, udzielanie zezwoleń, 
ocenę i dostęp do skutecznych nowych 
leków. W ramach programu powinno się 
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transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

promować transformację cyfrową 
produktów i platform związanych z opieką 
zdrowotną do celów wspólnego 
paneuropejskiego monitorowania 
i gromadzenia informacji na temat leków. 
Program powinien wspierać wdrażanie 
nowej strategii farmaceutycznej dla 
Europy i prace EMA.

Or. en

Poprawka 343
Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków. Program 
powinien wspierać działania w celu 
zwalczania obserwowanego obecnie 
niepokojącego problemu 
rozpowszechniania sfałszowanych 
produktów leczniczych za pośrednictwem 
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nieuprawnionych stron internetowych i 
sprzedawców; takie praktyki mogą 
wyrządzić istotne szkody i skutkować 
poważnymi problemami zdrowotnymi lub 
pogorszeniem stanu zdrowia obywateli; 
niezbędna jest unijna koordynacja w 
zakresie mapowania i zwalczania 
podrabiania leków.

Or. en

Poprawka 344
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania i reagowania na 
niedobory leków, wyrobów medycznych, 
szczepionek i narzędzi diagnostycznych 
i innych produktów związanych z opieką 
zdrowotną oraz zapewnić większą 
dostępność i przystępność cenową tych 
produktów, a jednocześnie ograniczać 
zależność ich łańcuchów dostaw 
w państwach trzecich. W szczególności 
w celu uwzględnienia niezaspokojonych 
potrzeb medycznych w ramach programu 
powinno się wspierać badania kliniczne, 
aby przyspieszyć opracowywanie 
innowacyjnych i skutecznych leków, 
udzielanie na nie zezwoleń i dostęp do 
nich, wspierać zachęty do opracowywania 
takich produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków. Pełne i szybkie 
wprowadzenie w życie rozporządzenia 
(UE) nr 536/2014 w sprawie badań 
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klinicznych produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi powinno ułatwić 
rozpoczęcie dużych badań klinicznych 
prowadzonych w sposób zharmonizowany 
i skoordynowany na poziomie 
europejskim.

Or. en

Poprawka 345
Luisa Regimenti, Joëlle Mélin, Catherine Griset, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo, Marco Dreosto, Aurelia Beigneux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich, a 
w szczególności wspierać działania, w 
razie potrzeby również w połączeniu z 
innymi programami, mające na celu 
zachęcanie do lokalnej produkcji roślin 
leczniczych w państwach członkowskich 
oraz stymulowanie i wspieranie produkcji 
substancji czynnych i leków generycznych 
w Unii Europejskiej. W szczególności 
w celu uwzględnienia niezaspokojonych 
potrzeb medycznych w ramach programu 
powinno się wspierać badania kliniczne, 
aby przyspieszyć opracowywanie 
innowacyjnych i skutecznych leków, 
udzielanie na nie zezwoleń i dostęp do 
nich, wspierać zachęty do opracowywania 
takich produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
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informacji na temat leków.

Or. it

Poprawka 346
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania, zapobiegania i 
zarządzania niedoborami leków, wyrobów 
medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków. Program 
powinien wspierać wdrażanie nowej 
strategii farmaceutycznej dla Europy i 
prace EMA.

Or. en

Poprawka 347
Maria Spyraki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz ustanowienia i wspierania tworzenia 
mechanizmów centralnego monitorowania 
i wczesnego zgłaszania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich i 
unikać fragmentacji rynku wewnętrznego. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

Or. en

Poprawka 348
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 

(22) W ramach programu należy zatem 
wspierać działania na rzecz opracowania 
jednego paneuropejskiego system 
monitoringu, sprawozdawczości i 
powiadamiania w odniesieniu do 
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zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

niedoborów leków, wyrobów medycznych 
i innych produktów, dla uniknięcia 
fragmentacji jednolitego rynku oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów ujednoliconego 
paneuropejskiego monitorowania 
i gromadzenia informacji na temat leków.

Or. en

Poprawka 349
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 

(22) W ramach programu należy zatem 
wspierać działania na rzecz opracowania 
jednego paneuropejskiego system 
monitoringu, sprawozdawczości i 
powiadamiania w odniesieniu do 
niedoborów leków, wyrobów medycznych 
i innych produktów, dla uniknięcia 
fragmentacji jednolitego rynku oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
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i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

Or. en

Poprawka 350
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania 
mające na celu opracowanie 
ogólnoeuropejskiego systemu 
monitorowania, zgłaszania i 
powiadamiania służącego monitorowaniu 
niedoborów leków, wyrobów medycznych 
i innych produktów związanych z opieką 
zdrowotną, tak aby wzmocnić jednolity 
rynek oraz zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
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i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

Or. fr

Poprawka 351
César Luena

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W ramach programu należy zatem 
wspierać działania na rzecz opracowania 
jednego system monitoringu, 
sprawozdawczości i powiadamiania w 
odniesieniu do niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów, 
dla uniknięcia fragmentacji jednolitego 
rynku oraz zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

Or. en

Poprawka 352
Jessica Polfjärd
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność, dostęp 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw od niewielkiej liczby 
producentów i oceniając zależność Unii 
od państw trzecich. W szczególności 
w celu uwzględnienia niezaspokojonych 
potrzeb medycznych w ramach programu 
powinno się wspierać badania kliniczne, 
aby przyspieszyć opracowywanie 
innowacyjnych i skutecznych leków, 
udzielanie na nie zezwoleń i dostęp do 
nich, wspierać zachęty do opracowywania 
takich produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

Or. en

Poprawka 353
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania 
uwzględniające pierwotne przyczyny 
niedoborów leków, wyrobów medycznych 
i innych produktów związanych z opieką 
zdrowotną, monitorować niedobory w 
państwach członkowskich i na poziomie 
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a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

Unii oraz zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

Or. en

Poprawka 354
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania i zapobiegania 
niedoborom leków, wyrobów medycznych 
i innych produktów związanych z opieką 
zdrowotną oraz zapewnić większą 
dostępność i przystępność cenową tych 
produktów, a jednocześnie ograniczać 
zależność ich łańcuchów dostaw od 
pojedynczego źródła. W szczególności 
w celu uwzględnienia niezaspokojonych 
potrzeb medycznych w ramach programu 
powinno się wspierać badania kliniczne, 
aby przyspieszyć opracowywanie 
innowacyjnych i skutecznych leków, 
udzielanie na nie zezwoleń i dostęp do 
nich, wspierać zachęty do opracowywania 
takich produktów leczniczych jak środki 
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przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

Or. en

Poprawka 355
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania niedoborów leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
związanych z opieką zdrowotną oraz 
zapewnić większą dostępność 
i przystępność cenową tych produktów, 
a jednocześnie ograniczać zależność ich 
łańcuchów dostaw w państwach trzecich. 
W szczególności w celu uwzględnienia 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
w ramach programu powinno się wspierać 
badania kliniczne, aby przyspieszyć 
opracowywanie innowacyjnych 
i skutecznych leków, udzielanie na nie 
zezwoleń i dostęp do nich, wspierać 
zachęty do opracowywania takich 
produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

(22) W związku z tym w ramach 
programu należy wspierać działania na 
rzecz monitorowania i zapobiegania 
niedoborom leków, wyrobów medycznych 
i innych produktów związanych z opieką 
zdrowotną oraz zapewnić większą 
dostępność i przystępność cenową tych 
produktów, a jednocześnie ograniczać 
zależność ich łańcuchów dostaw 
w państwach trzecich. W szczególności 
w celu uwzględnienia niezaspokojonych 
potrzeb medycznych w ramach programu 
powinno się wspierać badania kliniczne, 
aby przyspieszyć opracowywanie 
innowacyjnych i skutecznych leków, 
udzielanie na nie zezwoleń i dostęp do 
nich, wspierać zachęty do opracowywania 
takich produktów leczniczych jak środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz promować 
transformację cyfrową produktów 
i platform związanych z opieką zdrowotną 
do celów monitorowania i gromadzenia 
informacji na temat leków.

Or. en

Poprawka 356
Michèle Rivasi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Rezolucja WHA 67.18 Światowego 
Zgromadzenia Zdrowia wzywa strony do 
1) dostosowania, przyjęcia i wdrożenia, w 
stosownych przypadkach, strategii WHO 
w zakresie medycyny tradycyjnej na lata 
2014–2023, jako podstawy dla krajowych 
programów lub planów prac w zakresie 
medycyny tradycyjnej i komplementarnej; 
oraz do 2) opracowywanie i wdrażanie 
planów prac na rzecz włączania medycyny 
tradycyjnej i komplementarnej do usług 
zdrowotnych, w szczególności 
podstawowych usług opieki zdrowotnej. 
Strategia WHO w zakresie medycyny 
tradycyjnej na lata 2014–2023 ma na celu 
wspieranie państw członkowskich w 
opracowywaniu polityki i wdrażaniu 
planów działania w celu promowania 
zdrowia przy wsparciu medycyny 
tradycyjnej, komplementarnej i 
integracyjnej.

Or. en

Poprawka 357
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Wspieranie działań mających na 
celu zapewnienie realizacji przekrojowych 
inicjatyw polityki UE dążących do 
zbudowania zrównoważonej Europy o 
wysokim poziomie ochrony zdrowia 
ludzkiego, takich jak Europejski Zielony 
Ład i jego strategie składowe.

Or. en
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Poprawka 358
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) W swojej strategii farmaceutycznej 
Komisja powinna wprowadzić zmiany w 
prawodawstwie sierocym i pediatrycznym 
oraz w dyrektywie 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi.

Or. en

Poprawka 359
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 b) Aby rozszerzyć dostęp do 
technologii medycznych program 
powinien wspierać działania, które 
przyczyniają się do wdrożenia rezolucji z 
Światowego Zgromadzenia Zdrowia z 
2019 r. w sprawie poprawy przejrzystości 
rynków leków, szczepionek i innych 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną.

Or. en

Poprawka 360
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
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Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22b) Aby zapewnić skuteczne kontrole i 
pełną przejrzystość procedur stosowanych 
do ustalania cen leków, Komisja powinna 
zaproponować przegląd dyrektywy 
89/105/EWG dotyczącej przejrzystości 
środków regulujących ustalanie cen na 
produkty lecznicze.

Or. en

Poprawka 361
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22c) Aby zmniejszyć zależność od 
państw trzecich w odniesieniu do 
niektórych produktów biologicznych i 
leczniczych, takich jak produkty lecznicze 
z krwi i osocza, Unia powinna zwiększyć 
swoją zdolność gromadzenia i 
przechowywania krwi i osocza. Aby 
uniknąć ryzyka niedoborów tych 
produktów Unia powinna szybko dokonać 
przeglądu przepisów dotyczących krwi, 
tkanek i komórek, dyrektywy 2002/98/WE 
i dyrektywy 2004/23/WE.

Or. en

Poprawka 362
Joanna Kopcińska
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ optymalne wykorzystanie 
leków, a w szczególności środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przynosi 
korzyści jednostkom i systemom opieki 
zdrowotnej, w ramach programu powinno 
się promować ich rozważne i skuteczne 
stosowanie. Zgodnie z Europejskim 
planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe 14, przyjętym 
w czerwcu 2017 r. w następstwie wniosku 
złożonego przez państwa członkowskie, 
oraz z uwagi na doświadczenia związane z 
COVID-19, pokazujące, że dochodzi do 
wtórnych zakażeń bakteryjnych, program 
powinien – w ramach zintegrowanej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów i zapobiegania błędom 
medycznym – wspierać działania na rzecz 
rozważnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, 
zwierząt i na uprawach.

(23) Ponieważ optymalne wykorzystanie 
leków, a w szczególności środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przynosi 
korzyści jednostkom i systemom opieki 
zdrowotnej, w ramach programu powinno 
się promować ich rozważne i skuteczne 
stosowanie. Zgodnie z Europejskim 
planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe 14, przyjętym 
w czerwcu 2017 r. w następstwie wniosku 
złożonego przez państwa członkowskie, 
oraz z uwagi na fakt, że zakażenia 
wywołane przez bakterie oporne na 
antybiotyki były odpowiedzialne za 33 110 
zgonów w Unii Europejskiej i w 
Europejskim Obszarze Gospodarczym w 
2015 r., według danych Europejskiego 
Centrum Kontroli Chorób, a także z uwagi 
na doświadczenia związane z COVID-19, 
pokazujące, że dochodzi do wtórnych 
zakażeń bakteryjnych, program powinien – 
w ramach zintegrowanej polityki 
w zakresie bezpieczeństwa pacjentów 
i zapobiegania błędom medycznym – 
wspierać działania na rzecz rozważnego 
stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, 
zwierząt i na uprawach. Zauważa ponadto, 
że rozprzestrzenianie się oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe będzie 
wymagało w programie położenia 
większego nacisku na zapobieganie 
zakażeniom wywoływanym przez bakterie 
Gram-ujemne, ponieważ istnieje 
stosunkowo niewiele możliwości ich 
leczenia i ograniczona liczba nowych 
antybiotyków w trakcie opracowywania.

__________________ __________________
14 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Europejski 
plan działania »Jedno zdrowie« na rzecz 
zwalczania oporności na środki 

14 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Europejski 
plan działania »Jedno zdrowie« na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
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przeciwdrobnoustrojowe ”, COM(2017) 
339 final z dnia 29.6.2017 r.

przeciwdrobnoustrojowe ”, COM(2017) 
339 final z dnia 29.6.2017 r.

Or. en

Poprawka 363
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ optymalne wykorzystanie 
leków, a w szczególności środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przynosi 
korzyści jednostkom i systemom opieki 
zdrowotnej, w ramach programu powinno 
się promować ich rozważne i skuteczne 
stosowanie. Zgodnie z Europejskim 
planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe 14, przyjętym 
w czerwcu 2017 r. w następstwie wniosku 
złożonego przez państwa członkowskie, 
oraz z uwagi na doświadczenia związane z 
COVID-19, pokazujące, że dochodzi do 
wtórnych zakażeń bakteryjnych, program 
powinien – w ramach zintegrowanej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów i zapobiegania błędom 
medycznym – wspierać działania na rzecz 
rozważnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, 
zwierząt i na uprawach.

(23) Ponieważ optymalne wykorzystanie 
leków, a w szczególności środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przynosi 
korzyści jednostkom i systemom opieki 
zdrowotnej, w ramach programu powinno 
się promować ich rozważne i skuteczne 
stosowanie. Zgodnie z Europejskim 
planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, przyjętym 
w czerwcu 2017 r. w następstwie wniosku 
złożonego przez państwa członkowskie, 
oraz z uwagi na doświadczenia związane z 
COVID-19, pokazujące, że dochodzi do 
wtórnych zakażeń bakteryjnych, program 
powinien – w ramach zintegrowanej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów i zapobiegania błędom 
medycznym – wspierać działania na rzecz 
rozważnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, 
zwierząt i na uprawach. Program powinien 
wspierać programy monitorowania i 
nadzoru ECDC dotyczące stosowania 
środków przeciwdrobnoustrojowych i 
oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz wspierać 
wdrażanie lokalnych, regionalnych i 
krajowych planów zwalczania oporności 
na środki przeciwdrobnoustrojowe, 
popartych strategiami opartymi na 
dowodach oraz dobrymi praktykami w 
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Unii.
__________________ __________________
14 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Europejski 
plan działania »Jedno zdrowie« na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe ”, COM(2017) 
339 final z dnia 29.6.2017 r.

14 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Europejski 
plan działania »Jedno zdrowie« na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe ”, COM(2017) 
339 final z dnia 29.6.2017 r.

Or. en

Poprawka 364
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ optymalne wykorzystanie 
leków, a w szczególności środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przynosi 
korzyści jednostkom i systemom opieki 
zdrowotnej, w ramach programu powinno 
się promować ich rozważne i skuteczne 
stosowanie. Zgodnie z Europejskim 
planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe 14, przyjętym 
w czerwcu 2017 r. w następstwie wniosku 
złożonego przez państwa członkowskie, 
oraz z uwagi na doświadczenia związane z 
COVID-19, pokazujące, że dochodzi do 
wtórnych zakażeń bakteryjnych, program 
powinien – w ramach zintegrowanej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów i zapobiegania błędom 
medycznym – wspierać działania na rzecz 
rozważnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, 
zwierząt i na uprawach.

(23) Ponieważ optymalne wykorzystanie 
leków, a w szczególności środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przynosi 
korzyści jednostkom i systemom opieki 
zdrowotnej, w ramach programu powinno 
się promować ich rozważne i skuteczne 
stosowanie. Zgodnie z Europejskim 
planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe 14, przyjętym 
w czerwcu 2017 r. w następstwie wniosku 
złożonego przez państwa członkowskie, 
oraz z uwagi na doświadczenia związane z 
COVID-19, pokazujące, że dochodzi do 
wtórnych zakażeń bakteryjnych, program 
powinien – w ramach zintegrowanej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów i zapobiegania błędom 
medycznym – wspierać działania na rzecz 
rozważnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, 
zwierząt i na uprawach. Rozporządzenie 
(UE) 2019/6 w sprawie weterynaryjnych 
produktów leczniczych powinno być 
poddane przeglądowi w tym zakresie, w 
odniesieniu do stosowania 
antybiotykowych produktów leczniczych i 
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innych leków tylko do leczenia chorób, 
przepisywanych przez weterynarza do 
stosowania przez ograniczony czas i nie 
profilaktycznie.

__________________ __________________
14 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Europejski 
plan działania »Jedno zdrowie« na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe ”, COM(2017) 
339 final z dnia 29.6.2017 r.

14 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Europejski 
plan działania »Jedno zdrowie« na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe ”, COM(2017) 
339 final z dnia 29.6.2017 r.

Or. en

Poprawka 365
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ optymalne wykorzystanie 
leków, a w szczególności środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przynosi 
korzyści jednostkom i systemom opieki 
zdrowotnej, w ramach programu powinno 
się promować ich rozważne i skuteczne 
stosowanie. Zgodnie z Europejskim 
planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe 14, przyjętym 
w czerwcu 2017 r. w następstwie wniosku 
złożonego przez państwa członkowskie, 
oraz z uwagi na doświadczenia związane z 
COVID-19, pokazujące, że dochodzi do 
wtórnych zakażeń bakteryjnych, program 
powinien – w ramach zintegrowanej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów i zapobiegania błędom 
medycznym – wspierać działania na rzecz 
rozważnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, 
zwierząt i na uprawach.

(23) Ponieważ optymalne wykorzystanie 
leków, a w szczególności środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przynosi 
korzyści jednostkom i systemom opieki 
zdrowotnej, w ramach programu powinno 
się promować ich rozważne i skuteczne 
stosowanie. Zgodnie z Europejskim 
planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe 14, przyjętym 
w czerwcu 2017 r. w następstwie wniosku 
złożonego przez państwa członkowskie, 
oraz z uwagi na doświadczenia związane z 
COVID-19, pokazujące, że dochodzi do 
wtórnych zakażeń bakteryjnych, program 
powinien – w ramach zintegrowanej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów i zapobiegania błędom 
medycznym – wspierać działania na rzecz 
rozważnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, 
zwierząt i na uprawach. Finansowanie 
Programu UE dla zdrowia powinno być 
oparte na działaniach, które można 
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prześledzić, ustanowieniu ogólnounijnych 
celów w zakresie ograniczania stosowania 
antybiotyków i leków oraz wspieraniu 
badań i rozwoju nowych antybiotyków.

__________________ __________________
14 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Europejski 
plan działania »Jedno zdrowie« na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe ”, COM(2017) 
339 final z dnia 29.6.2017 r.

14 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Europejski 
plan działania »Jedno zdrowie« na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe ”, COM(2017) 
339 final z dnia 29.6.2017 r.

Or. en

Poprawka 366
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Ponieważ optymalne wykorzystanie 
leków, a w szczególności środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przynosi 
korzyści jednostkom i systemom opieki 
zdrowotnej, w ramach programu powinno 
się promować ich rozważne i skuteczne 
stosowanie. Zgodnie z Europejskim 
planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe 14, przyjętym 
w czerwcu 2017 r. w następstwie wniosku 
złożonego przez państwa członkowskie, 
oraz z uwagi na doświadczenia związane z 
COVID-19, pokazujące, że dochodzi do 
wtórnych zakażeń bakteryjnych, program 
powinien – w ramach zintegrowanej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów i zapobiegania błędom 
medycznym – wspierać działania na rzecz 
rozważnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, 
zwierząt i na uprawach.

(23) Ponieważ optymalne wykorzystanie 
leków, a w szczególności środków 
przeciwdrobnoustrojowych, przynosi 
korzyści jednostkom i systemom opieki 
zdrowotnej, w ramach programu powinno 
się promować ich rozważne i skuteczne 
stosowanie. Zgodnie z Europejskim 
planem działania „Jedno zdrowie” na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe 14, przyjętym 
w czerwcu 2017 r. w następstwie wniosku 
złożonego przez państwa członkowskie, 
oraz z uwagi na doświadczenia związane z 
COVID-19, pokazujące, że dochodzi do 
wtórnych zakażeń bakteryjnych, program 
powinien – w ramach zintegrowanej i 
integracyjnej polityki w zakresie 
bezpieczeństwa pacjentów i zapobiegania 
błędom medycznym – wspierać działania 
na rzecz rozważnego stosowania środków 
przeciwdrobnoustrojowych u ludzi, 
zwierząt i na uprawach oraz działania 
obejmujące stosowanie integracyjnych 
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terapii nieantybiotykowych .
__________________ __________________
14 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Europejski 
plan działania »Jedno zdrowie« na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe ”, COM(2017) 
339 final z dnia 29.6.2017 r.

14 Komunikat Komisji do Rady 
i Parlamentu Europejskiego „Europejski 
plan działania »Jedno zdrowie« na rzecz 
zwalczania oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe ”, COM(2017) 
339 final z dnia 29.6.2017 r.

Or. en

Poprawka 367
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Zakażenia związane z opieką 
zdrowotną to zakażenia, do których 
dochodzi podczas leczenia innego stanu 
chorobowego. Europejskie Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób szacuje, 
że zakażenia związane z opieką zdrowotną 
dotyczą średnio 5 % hospitalizowanych 
pacjentów, tj. 4,1 mln pacjentów rocznie w 
Unii oraz że w wyniku takich zakażeń co 
roku umiera 37 000 osób. Niedostateczny 
poziom bezpieczeństwa pacjentów stanowi 
poważny problem zdrowotny, a także 
znaczne obciążenie ekonomiczne 
ograniczonych zasobów w dziedzinie 
zdrowia. Do zakażenia związanego z 
opieką zdrowotną może dojść w każdym 
ośrodku opieki zdrowotnej, również w 
szpitalach, ambulatoryjnych ośrodkach 
chirurgicznych, ośrodkach leczenia 
chorób nerek w końcowym stadium i w 
ośrodkach opieki długoterminowej. Z tego 
względu ważne jest, aby Komisja w 
ramach programu opracowała wytyczne 
dotyczące zapobiegania zakażeniom 
związanym z opieką zdrowotną i wspierała 
inwestycje w modernizację systemów 
opieki zdrowotnej w celu pokonania i 
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ograniczenia zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną, a także wspierała działania 
poprawiające bezpieczeństwo pacjentów, 
w tym wdrażanie zalecenia Rady z 9 
czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną. 
Należy wzmocnić współpracę i 
koordynację w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów na szczeblu europejskim 
poprzez utworzenie europejskiej sieci na 
rzecz bezpieczeństwa pacjentów, 
wspieranej za pośrednictwem Programu 
działań Unii w dziedzinie zdrowia i przy 
bezpośrednim zaangażowaniu organizacji 
pacjentów.

Or. en

Poprawka 368
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Zakażenia związane z opieką 
zdrowotną to zakażenia, do których 
dochodzi podczas leczenia innego stanu 
chorobowego. Europejskie Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób szacuje, 
że zakażenia związane z opieką zdrowotną 
dotyczą średnio 5 % hospitalizowanych 
pacjentów, tj. 4,1 mln pacjentów rocznie w 
Unii, oraz że w wyniku takich zakażeń co 
roku umiera 37 000 osób. Niedostateczny 
poziom bezpieczeństwa pacjentów stanowi 
poważny problem zdrowotny, a także 
znaczne obciążenie ekonomiczne 
ograniczonych zasobów w dziedzinie 
zdrowia. Do zakażenia związanego z 
opieką zdrowotną może dojść w każdym 
ośrodku opieki zdrowotnej, również w 
szpitalach, ambulatoryjnych ośrodkach 
chirurgicznych, ośrodkach leczenia 
chorób nerek w końcowym stadium i w 
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ośrodkach opieki długoterminowej. Z tego 
względu ważne jest, aby Komisja w 
ramach programu opracowała wytyczne 
dotyczące zapobiegania zakażeniom 
związanym z opieką zdrowotną i wspierała 
inwestycje w modernizację systemów 
opieki zdrowotnej w celu pokonania i 
ograniczenia zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną, a także wspierała działania 
poprawiające bezpieczeństwo pacjentów, 
w tym wdrażanie zalecenia Rady z 9 
czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną. 
Należy wzmocnić współpracę i 
koordynację w zakresie bezpieczeństwa 
pacjentów na szczeblu europejskim 
poprzez utworzenie europejskiej sieci na 
rzecz bezpieczeństwa pacjentów, 
wspieranej za pośrednictwem Programu 
działań Unii w dziedzinie zdrowia i przy 
bezpośrednim zaangażowaniu organizacji 
pacjentów.

Or. en

Poprawka 369
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Zakażenia związane z opieką 
zdrowotną to zakażenia, do których 
dochodzi podczas leczenia innego stanu 
chorobowego lub zakażenia, na które 
cierpią mieszkańcy długoterminowych 
domów opieki. Europejskie Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób szacuje, 
że zakażenia związane z opieką zdrowotną 
dotyczą średnio 5 % hospitalizowanych 
pacjentów, tj. 4,1 mln pacjentów rocznie w 
Unii, oraz że w wyniku takich zakażeń co 
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roku umiera 37 000 osób. Niedostateczny 
poziom bezpieczeństwa pacjentów stanowi 
poważny problem zdrowotny, a także 
znaczne obciążenie ekonomiczne 
ograniczonych zasobów w dziedzinie 
zdrowia. Do zakażenia związanego z 
opieką zdrowotną może dojść w każdym 
ośrodku opieki zdrowotnej, również w 
szpitalach, ambulatoryjnych ośrodkach 
chirurgicznych, ośrodkach leczenia 
chorób nerek w końcowym stadium i w 
ośrodkach opieki długoterminowej. Z tego 
względu ważne jest, aby Komisja w 
ramach programu opracowała wytyczne 
dotyczące zapobiegania zakażeniom 
związanym z opieką zdrowotną i wspierała 
inwestycje w modernizację systemów 
opieki zdrowotnej w celu pokonania i 
ograniczenia zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną, a także wspierała działania 
poprawiające bezpieczeństwo pacjentów, 
w tym wdrażanie zalecenia Rady z 9 
czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli 
HAI 1a.

Or. en

Poprawka 370
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Skuteczna współpraca 
międzynarodowa ma kluczowe znaczenie 
dla zwalczania zakażeń związanych z 
opieką zdrowotną i oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, a istotną rolą 
UE jest wspieranie państw członkowskich 
w tym zakresie, np. poprzez programy 
badawcze, systemy nadzoru obsługiwane 
przez ECDC oraz rozwój ogólnounijnej 
metodologii badań chorobowości 
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punktowej.

Or. en

Poprawka 371
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Według WHO w 2012 r. 12,6 mln 
osób zmarło w wyniku życia lub pracy w 
niezdrowym środowisku, co stanowi 
prawie 1 na 4 zgony na świecie. Czynniki 
zanieczyszczenia środowiska, takie jak 
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, 
ekspozycja na działanie substancji 
chemicznych, zmiana klimatu i 
promieniowanie ultrafioletowe, 
przyczyniają się do ponad 100 chorób i 
urazów.

Or. en

Poprawka 372
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Program powinien poprzez swoje 
działania promować i gwarantować 
zdrowie środowiskowe obywateli Europy 
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. 
Unia powinna przyjąć definicję WHO 
określającą zdrowie środowiskowe jako 
łączące „aspekty zdrowia ludzkiego, takie 
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jak jakość życia, które są zdeterminowane 
fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi, 
społecznymi, psychospołecznymi i 
estetycznymi czynnikami naszego 
środowiska. Dotyczy również polityki i 
praktyk w zakresie zapobiegania, 
zarządzania i kontroli czynników 
środowiskowych, które mogą mieć wpływ 
na zdrowie obecnego i przyszłych 
pokoleń”.

Or. en

Poprawka 373
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ponieważ zanieczyszczenie 
środowiska spowodowane przez substancje 
farmaceutyczne przeznaczone dla ludzi 
i zwierząt jest coraz istotniejszym 
problemem środowiskowym, który może 
mieć wpływ na zdrowie publiczne, 
w ramach programu powinno się wspierać 
środki mające na celu wzmocnienie oceny 
ryzyka środowiskowego związanego 
z produkcją, wykorzystywaniem 
i unieszkodliwianiem produktów 
leczniczych oraz odpowiedniego 
zarządzania tymi produktami, zgodnie ze 
strategicznym podejściem Unii 
Europejskiej do substancji 
farmaceutycznych w środowisku15.

(24) Ponieważ zanieczyszczenie 
środowiska spowodowane przez substancje 
farmaceutyczne przeznaczone dla ludzi 
i zwierząt jest coraz istotniejszym 
problemem środowiskowym, który może 
mieć wpływ na zdrowie publiczne, 
w ramach programu powinno się wspierać 
środki mające na celu wzmocnienie oceny 
ryzyka środowiskowego związanego 
z produkcją, wykorzystywaniem 
i unieszkodliwianiem produktów 
leczniczych oraz odpowiedniego 
zarządzania tymi produktami, zgodnie ze 
strategicznym podejściem Unii 
Europejskiej do substancji 
farmaceutycznych w środowisku. Program 
wzmocni potrzebę przeprowadzania ocen 
wpływu na zdrowie w ramach polityki UE 
i powinien propagować promocję i 
ochronę zdrowia we wszystkich obszarach 
polityki UE, uwzględniając Europejski 
Zielony Ład, strategię „od pola do stołu”, 
strategię na rzecz bioróżnorodności 2030 
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oraz strategię farmaceutyczną dla Europy.

__________________ __________________
15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
Strategiczne podejście Unii Europejskiej 
do substancji farmaceutycznych 
w środowisku, COM(2019) 128 final 
z dnia 11.3.2019 r.

15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
Strategiczne podejście Unii Europejskiej 
do substancji farmaceutycznych 
w środowisku, COM(2019) 128 final 
z dnia 11.3.2019 r.

Or. en

Poprawka 374
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ponieważ zanieczyszczenie 
środowiska spowodowane przez substancje 
farmaceutyczne przeznaczone dla ludzi 
i zwierząt jest coraz istotniejszym 
problemem środowiskowym, który może 
mieć wpływ na zdrowie publiczne, 
w ramach programu powinno się wspierać 
środki mające na celu wzmocnienie oceny 
ryzyka środowiskowego związanego 
z produkcją, wykorzystywaniem 
i unieszkodliwianiem produktów 
leczniczych oraz odpowiedniego 
zarządzania tymi produktami, zgodnie ze 
strategicznym podejściem Unii 
Europejskiej do substancji 
farmaceutycznych w środowisku15.

(24) Ponieważ zanieczyszczenie 
spowodowane przez substancje 
farmaceutyczne przeznaczone dla ludzi 
i zwierząt jest coraz istotniejszym 
problemem środowiskowym, który może 
mieć wpływ na zdrowie publiczne, 
w ramach programu powinno się wspierać 
środki mające na celu wzmocnienie oceny 
ryzyka środowiskowego związanego 
z produkcją, wykorzystywaniem 
i unieszkodliwianiem produktów 
leczniczych oraz odpowiedniego 
zarządzania tymi produktami, zgodnie ze 
strategicznym podejściem Unii 
Europejskiej do substancji 
farmaceutycznych w środowisku15.

__________________ __________________
15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
Strategiczne podejście Unii Europejskiej 
do substancji farmaceutycznych 
w środowisku, COM(2019) 128 final 

15 Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
Strategiczne podejście Unii Europejskiej 
do substancji farmaceutycznych 
w środowisku, COM(2019) 128 final 
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z dnia 11.3.2019 r. z dnia 11.3.2019 r.

Or. en

Poprawka 375
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
publiczne, życie obywateli, skuteczność 
i odporność systemów opieki zdrowotnej 
oraz na dobre funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Ramy prawne dotyczące 
produktów i technologii medycznych 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i substancje pochodzenia ludzkiego), 
a także prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie i egzekwowanie unijnych 
przepisów w dziedzinie zdrowia oraz 
zapewniać wysokiej jakości, 
porównywalne i wiarygodne dane na 
potrzeby kształtowania polityki 
i monitorowania.

(25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
publiczne, życie obywateli, skuteczność 
i odporność systemów opieki zdrowotnej 
oraz na dobre funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Ramy prawne dotyczące 
uznawania kwalifikacji zawodowych, 
produktów i technologii medycznych 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i substancje pochodzenia ludzkiego), 
a także prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie i egzekwowanie unijnych 
przepisów w dziedzinie zdrowia oraz 
zapewniać wysokiej jakości, bezstronne, 
porównywalne i wiarygodne dane na 
potrzeby kształtowania polityki 
i monitorowania. Przepisy unijne w 
dziedzinie zdrowia muszą opierać się na 
aktualnych danych naukowych opartych 
na dowodach, które powinny być 
gromadzone lokalnie w całej Europie, 
przy zastosowaniu dobrze określonej, 
jednorodnej metodologii. Przepisy, ich 
wdrażanie oraz konsekwencje powinny 
być oceniane i zgłaszane, co doprowadzi 
do cyklu poprawy jakości zdrowia w Unii.
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Or. en

Poprawka 376
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
publiczne, życie obywateli, skuteczność 
i odporność systemów opieki zdrowotnej 
oraz na dobre funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Ramy prawne dotyczące 
produktów i technologii medycznych 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i substancje pochodzenia ludzkiego), 
a także prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie i egzekwowanie unijnych 
przepisów w dziedzinie zdrowia oraz 
zapewniać wysokiej jakości, 
porównywalne i wiarygodne dane na 
potrzeby kształtowania polityki 
i monitorowania.

(25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
publiczne, życie obywateli, skuteczność 
i odporność systemów opieki zdrowotnej 
oraz na dobre funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Ramy prawne dotyczące 
produktów i technologii medycznych 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i substancje pochodzenia ludzkiego), 
a także prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie i egzekwowanie unijnych 
przepisów w dziedzinie zdrowia oraz, 
współpracując z kluczowymi partnerami, 
takimi jak EMA i ECDC, zapewniać 
wysokiej jakości, porównywalne 
i wiarygodne dane na potrzeby 
kształtowania polityki i monitorowania.

Or. en

Poprawka 377
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie (25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
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zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
publiczne, życie obywateli, skuteczność 
i odporność systemów opieki zdrowotnej 
oraz na dobre funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Ramy prawne dotyczące 
produktów i technologii medycznych 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i substancje pochodzenia ludzkiego), 
a także prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie i egzekwowanie unijnych 
przepisów w dziedzinie zdrowia oraz 
zapewniać wysokiej jakości, 
porównywalne i wiarygodne dane na 
potrzeby kształtowania polityki 
i monitorowania.

zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
publiczne, życie obywateli, skuteczność 
i odporność systemów opieki zdrowotnej 
oraz na dobre funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Ramy prawne dotyczące 
produktów i technologii medycznych 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i substancje pochodzenia ludzkiego), 
a także prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie i egzekwowanie unijnych 
przepisów w dziedzinie zdrowia oraz 
zapewniać wysokiej jakości, bezstronne, 
porównywalne i wiarygodne dane, w tym 
praktyczne dane dotyczące opieki, na 
potrzeby kształtowania polityki 
i monitorowania, określać cele i 
opracowywać narzędzia mierzenia postępu 
(np. Cancer Dashboard).

Or. en

Poprawka 378
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
w imieniu grupy S&D
Martina Dlabajová
w imieniu grupy Renew
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
publiczne, życie obywateli, skuteczność 
i odporność systemów opieki zdrowotnej 

(25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
publiczne, życie obywateli, skuteczność 
i odporność systemów opieki zdrowotnej 



AM\1207705PL.docx 225/305 PE653.822v01-00

PL

oraz na dobre funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Ramy prawne dotyczące 
produktów i technologii medycznych 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i substancje pochodzenia ludzkiego), 
a także prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie i egzekwowanie unijnych 
przepisów w dziedzinie zdrowia oraz 
zapewniać wysokiej jakości, 
porównywalne i wiarygodne dane na 
potrzeby kształtowania polityki 
i monitorowania.

oraz na dobre funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Ramy prawne dotyczące 
produktów i technologii medycznych 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i substancje pochodzenia ludzkiego), 
a także prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie i egzekwowanie unijnych 
przepisów w dziedzinie zdrowia oraz 
zapewniać wysokiej jakości, 
porównywalne i wiarygodne dane, w tym 
rzeczywiste dane dotyczące opieki 
zdrowotnej, tym samym przyczyniając się 
do rozwoju europejskiej przestrzeni 
danych dotyczących zdrowia, na potrzeby 
kształtowania polityki i monitorowania.

Or. en

Poprawka 379
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
publiczne, życie obywateli, skuteczność 
i odporność systemów opieki zdrowotnej 
oraz na dobre funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Ramy prawne dotyczące 
produktów i technologii medycznych 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i substancje pochodzenia ludzkiego), 
a także prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 

(25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
i bezpieczeństwo publiczne, życie 
obywateli, skuteczność i odporność 
systemów opieki zdrowotnej oraz na dobre 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Ramy prawne dotyczące produktów 
i technologii medycznych (produkty 
lecznicze, wyroby medyczne i substancje 
pochodzenia ludzkiego), a także 
prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
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zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie i egzekwowanie unijnych 
przepisów w dziedzinie zdrowia oraz 
zapewniać wysokiej jakości, 
porównywalne i wiarygodne dane na 
potrzeby kształtowania polityki 
i monitorowania.

poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie, egzekwowanie i ulepszanie 
unijnych przepisów w dziedzinie zdrowia, 
wczesne przyjęcie długoterminowych 
kryteriów ewaluacji w celu 
przeprowadzenia oceny jego wdrażania 
oraz zapewniać wysokiej jakości, 
porównywalne i wiarygodne dane na 
potrzeby kształtowania polityki 
i monitorowania.

Or. en

Poprawka 380
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
publiczne, życie obywateli, skuteczność 
i odporność systemów opieki zdrowotnej 
oraz na dobre funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Ramy prawne dotyczące 
produktów i technologii medycznych 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i substancje pochodzenia ludzkiego), 
a także prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie i egzekwowanie unijnych 
przepisów w dziedzinie zdrowia oraz 
zapewniać wysokiej jakości, 
porównywalne i wiarygodne dane na 
potrzeby kształtowania polityki 
i monitorowania.

(25) Prawodawstwo Unii w dziedzinie 
zdrowia ma bezpośredni wpływ na zdrowie 
publiczne, życie obywateli, skuteczność 
i odporność systemów opieki zdrowotnej 
oraz na dobre funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. Ramy prawne dotyczące 
produktów i technologii medycznych 
(produkty lecznicze, wyroby medyczne 
i substancje pochodzenia ludzkiego), 
a także prawodawstwo dotyczące wyrobów 
tytoniowych, praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz 
poważnych transgranicznych zagrożeń 
zdrowia mają zasadnicze znaczenie dla 
ochrony zdrowia w Unii. Program 
powinien zatem wspierać opracowywanie, 
wdrażanie i egzekwowanie unijnych 
przepisów w dziedzinie zdrowia oraz 
zapewniać wysokiej jakości, bezstronne, 
porównywalne i wiarygodne dane, w tym 
rzeczywiste dane dotyczące opieki 
zdrowotnej, na potrzeby kształtowania 
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polityki i monitorowania.

Or. en

Poprawka 381
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Kryzys związany z COVID-19 
potwierdził perspektywę, zgodnie z którą 
dogodne jest zwiększenie udziału sektora 
publicznego w strategiach badawczych w 
dziedzinie zdrowia w celu uniknięcia ich 
ograniczania przez kryteria ściśle 
handlowe. Zgodnie z programem 
„Horyzont Europa” Program UE dla 
zdrowia musi przyczynić się do 
zwiększenia niezbędnych zasobów, aby 
można było prowadzić wszystkie badania 
strategiczne w dziedzinie zdrowia, których 
nie można przeprowadzić bez wsparcia 
publicznego.

Or. en

Poprawka 382
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Przepisy Unii dotyczące 
środowiska mają pośredni, choć istotny 
wpływ na zdrowie publiczne i odporność 
krajowych systemów opieki zdrowotnej. 
Silne i dobrze funkcjonujące ramy 
regulacyjne UE dotyczące ochrony 
środowiska są zasadnicze dla ochrony 
zdrowia. Program powinien zatem 
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wspierać opracowywanie, wdrażanie 
i egzekwowanie unijnych przepisów 
w dziedzinie środowiska na rzecz 
nietoksycznego środowiska.

Or. en

Poprawka 383
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Współpraca transgraniczna 
w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej 
pacjentom przemieszczającym się między 
państwami członkowskimi, współpraca 
w zakresie oceny technologii medycznych 
(HTA) i europejskich sieci referencyjnych 
(ESR) to przykłady obszarów, w których 
zintegrowana praca państw członkowskich 
wykazała dużą wartość dodaną i wielki 
potencjał w zakresie poprawy skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, a tym samym 
zdrowia w ogóle. W ramach programu 
powinno się zatem wspierać działania 
umożliwiające takie zintegrowane 
i skoordynowane prace, służące również 
wspieraniu wdrażania praktyk o dużym 
oddziaływaniu, które mają na celu jak 
najefektywniejszą dystrybucję dostępnych 
zasobów w danej populacji i na danych 
obszarach, tak aby zmaksymalizować ich 
wpływ.

(26) Współpraca transgraniczna 
w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej 
pacjentom przemieszczającym się między 
państwami członkowskimi, współpraca 
w zakresie oceny technologii medycznych 
(HTA) i europejskich sieci referencyjnych 
(ESR) to przykłady obszarów, w których 
zintegrowana praca państw członkowskich 
wykazała dużą wartość dodaną i wielki 
potencjał w zakresie poprawy skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, a tym samym 
zdrowia w ogóle. Są to przykłady 
obszarów, w których zintegrowana praca 
państw członkowskich już wykazała dużą 
wartość dodaną i wielki potencjał 
w zakresie poprawy skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, a tym samym 
zdrowia w ogóle. Obszary te nie są jeszcze 
jednak rozwinięte ani pod względem 
prawodawstwa unijnego, ani pod 
względem wdrażania i zasobów. W 
związku z tym program powinien mieć na 
celu zapewnienie opracowania i pełnego 
wdrożenia takich zintegrowanych i 
skoordynowanych prac w obszarach 
takich jak ocena technologii medycznych i 
europejska sieć referencyjna. Prace takie 
służyłyby również wspieraniu wdrażania 
praktyk o dużym oddziaływaniu, które 
mają na celu jak najefektywniejszą 
dystrybucję dostępnych zasobów 
w odnośnym sektorze danej części 
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populacji i na danych obszarach, tak aby 
zmaksymalizować ich wpływ, zmniejszyć 
nierówności poprzez uwzględnianie płci, 
płci społeczno-kulturowej i wieku oraz 
ustanowienie sieci referencyjnej na rzecz 
bezpiecznego stosowania leków w ciąży i 
laktacji.

Or. en

Poprawka 384
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Współpraca transgraniczna 
w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej 
pacjentom przemieszczającym się między 
państwami członkowskimi, współpraca 
w zakresie oceny technologii medycznych 
(HTA) i europejskich sieci referencyjnych 
(ESR) to przykłady obszarów, w których 
zintegrowana praca państw członkowskich 
wykazała dużą wartość dodaną i wielki 
potencjał w zakresie poprawy skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, a tym samym 
zdrowia w ogóle. W ramach programu 
powinno się zatem wspierać działania 
umożliwiające takie zintegrowane 
i skoordynowane prace, służące również 
wspieraniu wdrażania praktyk o dużym 
oddziaływaniu, które mają na celu jak 
najefektywniejszą dystrybucję dostępnych 
zasobów w danej populacji i na danych 
obszarach, tak aby zmaksymalizować ich 
wpływ.

(26) Współpraca transgraniczna 
w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej 
pacjentom przemieszczającym się między 
państwami członkowskimi lub 
mieszkającym w regionach 
przygranicznych, współpraca w zakresie 
oceny technologii medycznych (HTA) 
i europejskich sieci referencyjnych (ESR) 
to przykłady obszarów, w których 
zintegrowana praca państw członkowskich 
wykazała dużą wartość dodaną i wielki 
potencjał w zakresie poprawy skuteczności 
systemów opieki zdrowotnej, a tym samym 
zdrowia w ogóle. W ramach programu 
powinno się zatem wspierać działania 
umożliwiające takie zintegrowane 
i skoordynowane prace, służące również 
wspieraniu wdrażania praktyk o dużym 
oddziaływaniu, które mają na celu jak 
najefektywniejszą dystrybucję dostępnych 
zasobów w danej populacji i na danych 
obszarach, tak aby zmaksymalizować ich 
wpływ.

Or. en
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Poprawka 385
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Współpraca transgraniczna 
w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej 
pacjentom przemieszczającym się między 
państwami członkowskimi, zgodnie z 
dyrektywą 2011/24/UE, 
obejmuje europejskie sieci referencyjne 
(ESR). Jest to przykład obszaru, w którym 
zintegrowana praca państw 
członkowskich wykazała dużą wartość 
dodaną i wielki potencjał w zakresie 
poprawy skuteczności systemów opieki 
zdrowotnej, a tym samym zdrowia 
w ogóle. Wymaga on jeszcze 
dopracowania pod względem 
prawodawstwa Unii, wdrażania i zasobów. 
W związku z tym program powinien mieć 
na celu zapewnienie opracowania i 
pełnego wdrożenia takich zintegrowanych 
i skoordynowanych prac w obszarach 
takich jak europejska sieć referencyjna. 
Prace takie służyłyby również wspieraniu 
wdrażania praktyk o dużym 
oddziaływaniu, mających na celu jak 
najefektywniejszą dystrybucję dostępnych 
zasobów w danej populacji, tak aby 
zmaksymalizować ich wpływ.

Or. en

Poprawka 386
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)



AM\1207705PL.docx 231/305 PE653.822v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Solidarność i jedność są zasadami 
Unii i program powinien gwarantować 
spójne podejście Unii do zwalczania 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. 
Zgodnie z art. 168 TFUE program 
powinien wspierać tworzenie 
europejskiego mechanizmu reagowania w 
dziedzinie zdrowia, gotowego do 
reagowania na zagrożenia dla zdrowia 
publicznego, koordynowanego przez 
ECDC i kierowanego przez komisarza ds. 
zdrowia i komisarza ds. zarządzania 
kryzysowego, w pełni uzgodnionego z 
innymi agencjami UE ds. zdrowia. Ten 
mechanizm, dysponujący własnym 
zasobami medycznymi w ramach 
wzmocnionego Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności zostanie przygotowany 
wraz z planem awaryjnym na wypadek 
pandemii, w celu zapewnienia 
skoordynowanej reakcji i zdolności do 
szybkiego zwiększenia reagowania na 
przyszłe kryzysy zdrowotne, na podstawie 
znormalizowanych informacji.

Or. en

Poprawka 387
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) W celu zapewnienia ciągłości 
świadczeń opieki zdrowotnej w Unii 
Europejskiej należy zagwarantować 
mobilność transgranicznych pracowników 
służby zdrowia.

Or. fr
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Poprawka 388
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
nowotwory.

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. Należy rozważyć 
rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych na choroby inne niż 
rzadkie, wsparcie tworzenia nowych 
europejskich sieci referencyjnych w celu 
uwzględnienia chorób zakaźnych, 
zagrożonych ciąż oraz złożonych chorób 
psychicznych i nowotworów oraz 
nowotworów występujących u populacji 
pediatrycznej.

__________________ __________________
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

Or. en



AM\1207705PL.docx 233/305 PE653.822v01-00

PL

Poprawka 389
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
nowotwory.

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. Powinien uwzględniać 
rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
choroby układu krążenia, nowotwory, 
przewlekłe choroby układu oddechowego, 
cukrzycę i zaburzenia zdrowia 
psychicznego oraz inne poważne choroby, 
które wymagają szeroko zakrojonego 
dzielenia się wiedzą ze względu na 
złożoność przypadków i choroby 
współistniejące oraz coraz częstsze ich 
występowanie.
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__________________ __________________
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Poprawka 390
Mick Wallace

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
nowotwory.

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. Powinien uwzględniać 
rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
nowotwory, przewlekłe choroby układu 
oddechowego, cukrzycę i zaburzenia 
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zdrowia psychicznego oraz inne poważne 
choroby, które wymagają szeroko 
zakrojonego dzielenia się wiedzą ze 
względu na złożoność przypadków i 
choroby współistniejące oraz coraz 
częstsze ich występowanie.

__________________ __________________
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Uzasadnienie

Wysoka częstość występowania i śmiertelność z powodu chorób przewlekłych, dodatkowo 
zwiększona przez COVID-19, sugeruje, że dla tej grupy chorób należy przyjąć podobne 
podejście do europejskich sieci referencyjnych w odniesieniu do chorób rzadkich. 
Przyczyniłoby się ono również do zapewnienia pacjentom w całej Europie tych samych szans 
na otrzymanie wysokiej jakości opieki medycznej.

Poprawka 391
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
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kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
nowotwory.

kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. Powinien uwzględniać 
rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
choroby układu krążenia, nowotwory, 
przewlekłe choroby układu oddechowego, 
cukrzycę i zaburzenia zdrowia 
psychicznego oraz inne poważne choroby, 
które wymagają szeroko zakrojonego 
dzielenia się wiedzą ze względu na 
złożoność przypadków i choroby 
współistniejące;

__________________ __________________
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Poprawka 392
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
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skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
nowotwory.

skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
nowotwory, bez wpływu na skuteczność 24 
istniejących europejskich sieci 
referencyjnych, które pracują nad 
szeregiem zagadnień tematycznych, w tym 
nad zaburzeniami kości, rakiem u dzieci i 
niedoborem odporności.

__________________ __________________
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Poprawka 393
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
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zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
nowotwory.

zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
nowotwory, choroby układu krążenia, 
przewlekłe choroby układu oddechowego, 
zaburzenia zdrowia psychicznego i inne 
poważne choroby przewlekłe.

__________________ __________________
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Poprawka 394
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Europejskie sieci referencyjne, (27) Europejskie sieci referencyjne, 
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ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
nowotwory.

ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
złożone choroby zakaźne i niezakaźne, 
takie jak nowotwory oraz obszar 
zarządzania kryzysami zdrowotnymi.

__________________ __________________
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Poprawka 395
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Europejskie sieci referencyjne, (27) Europejskie sieci referencyjne, 
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ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
choroby zakaźne i niezakaźne, takie jak 
nowotwory.

ustanowione na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, są wirtualnymi sieciami 
skupiającymi świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej w całej Europie. Ich celem jest 
ułatwienie dyskusji na temat chorób 
rzadkich lub złożonych, które wymagają 
wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
skoncentrowania wiedzy i zasobów. 
Ponieważ sieci mogą poprawić dostęp do 
diagnostyki oraz świadczenie wysokiej 
jakości opieki zdrowotnej pacjentom 
cierpiącym na rzadkie schorzenia i mogą 
być punktami kontaktowymi na potrzeby 
kształcenia medycznego i badań 
naukowych w dziedzinie medycyny, 
a także rozpowszechniania informacji, 
program powinien przyczynić się do 
zwiększenia skali tworzenia kontaktów za 
pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. W jego ramach należy 
rozważyć rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych, tak aby obejmowały nie 
tylko choroby rzadkie, lecz również 
niezakaźne choroby przewlekłe takie jak 
nowotwory i choroby 
neurodegeneracyjne.

__________________ __________________
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. 
w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej 
(Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Poprawka 396
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) W ramach programu należy 
wspierać ogólnoeuropejską mobilność 
pracowników służby zdrowia zarówno 
podczas edukacji, jak i kariery zawodowej, 
poprzez finansowanie programu 
Erasmus+, a ponadto zwraca uwagę na 
ich szczególną rolę w pogłębianiu wiedzy 
teoretycznej i praktycznej o zagrożeniach 
zdrowia. Program powinien również 
ułatwić wdrożenie dyrektywy w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych w 
celu zapewnienia lepszego wzajemnego 
uznawania kwalifikacji pracowników 
służby zdrowia w Unii.

Or. en

Poprawka 397
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Europejskie sieci referencyjne 
stoją przed poważnymi wyzwaniami 
związanymi z zapewnieniem ich 
stabilności finansowej i zdolności do 
skutecznego działania w ramach 
krajowych systemów opieki zdrowotnej i 
między nimi, jak podkreśla Europejski 
Trybunał Obrachunkowy w swoim 
sprawozdaniu specjalnym nr 07/2019: 
Działania UE w zakresie transgranicznej 
opieki zdrowotnej”.

Or. en

Poprawka 398
Margarita de la Pisa Carrión
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Programy genomiki klinicznej oraz 
przewidywania chorób genetycznych 
każdej osoby (medycyna personalizowana 
i precyzyjna) powinny stanowić priorytet a 
Unia powinna być liderem w tych 
inicjatywach.

Or. es

Poprawka 399
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27b) Program powinien ułatwiać 
koordynację i łączenie europejskich 
wieloośrodkowych badań klinicznych oraz 
do promowanie działań badawczych i 
szkoleniowych w ramach przyszłych 
europejskich sieci uniwersytetów.

Or. en

Poprawka 400
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27c) Program powinien gwarantować 
zrównoważone finansowanie europejskich 
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konsorcjów badawczych w zakresie leków, 
szczepionek i testów biologicznych 
przeznaczonych dla konkretnych chorób 
zakaźnych i przenośnych.

Or. en

Poprawka 401
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27d) W ramach programu powinny 
zostać podjęte konkretne działania 
przeciwko chorobom rzadkim, złożonym i 
o niskiej częstości występowania. Należy 
ułatwić wczesne wykrywanie i zachęcać do 
projektów takich jak „Rare 2030”, 
których celem jest ustanowienie 
konkretnych i innowacyjnych strategii 
rozwoju badań i poprawy życia pacjentów.

Or. en

Poprawka 402
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27e) Program powinien ułatwić rewizję 
mandatu EU-OSHA w zakresie 
promowania zdrowych i bezpiecznych 
miejsc pracy w całej Unii oraz wspierania 
działań i analiz Agencji dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Komisja 
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powinna zaproponować nowe strategiczne 
ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy na lata 2021–2027 i 
kontynuować aktualizację dyrektywy w 
sprawie ochrony pracowników przed 
zagrożeniem dotyczącym narażenia na 
działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów podczas pracy. Program 
powinien również wspierać działania 
ułatwiające powrót do pracy po 
długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz 
lepiej uwzględniać w pracy osoby 
przewlekle chore lub niepełnosprawne.

Or. en

Poprawka 403
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Linea Søgaard-Lidell, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27f) Program powinien w sposób 
skuteczny gwarantować bezpieczeństwo i 
terminowy dostęp do zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw z nim 
związanych, towarów (np. leków, środków 
antykoncepcyjnych) i usług (np. edukacji 
seksualnej, bezpiecznych aborcji).

Or. en

Poprawka 404
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby zoptymalizować wartość 
dodaną i wpływ inwestycji finansowanych 
w całości lub części z budżetu Unii, należy 
dążyć do synergii w szczególności między 
Programem działań Unii w dziedzinie 
zdrowia a innymi programami unijnymi, 
również tymi objętymi zarządzaniem 
dzielonym. Aby zmaksymalizować te 
synergie, należy zapewnić kluczowe 
mechanizmy wspomagające, w tym 
finansowanie skumulowane w ramach 
działania z Programu działań Unii 
w dziedzinie zdrowia i innego programu 
unijnego, o ile takie finansowanie 
skumulowane nie przekracza łącznych 
kosztów kwalifikowalnych działania. 
W tym celu w niniejszym rozporządzeniu 
należy ustanowić odpowiednie zasady, 
w szczególności dotyczące możliwości 
proporcjonalnego deklarowania tych 
samych kosztów lub wydatków w ramach 
Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia i innego programu unijnego.

(30) Aby zoptymalizować wartość 
dodaną i wpływ inwestycji finansowanych 
w całości lub części z budżetu Unii, należy 
dążyć do synergii w szczególności między 
Programem działań Unii w dziedzinie 
zdrowia a innymi programami unijnymi, 
również tymi objętymi zarządzaniem 
dzielonym, w szczególności program 
Interreg, który już teraz zajmuje się 
współpracą transgraniczną w dziedzinie 
zdrowia i pomaga w ułatwianiu 
transgranicznej mobilności pacjentów i 
pracowników służby zdrowia oraz w 
rozwijaniu dostępu do wysokiej jakości 
opieki zdrowotnej poprzez wykorzystanie 
wspólnego sprzętu, wspólnych usług i 
wspólnych obiektów w obszarach 
transgranicznych. Aby zmaksymalizować 
te synergie, należy zapewnić kluczowe 
mechanizmy wspomagające, w tym 
finansowanie skumulowane w ramach 
działania z Programu działań Unii 
w dziedzinie zdrowia i innego programu 
unijnego, o ile takie finansowanie 
skumulowane nie przekracza łącznych 
kosztów kwalifikowalnych działania. 
W tym celu w niniejszym rozporządzeniu 
należy ustanowić odpowiednie zasady, 
w szczególności dotyczące możliwości 
proporcjonalnego deklarowania tych 
samych kosztów lub wydatków w ramach 
Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia i innego programu unijnego.

Or. en

Poprawka 405
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby zoptymalizować wartość 
dodaną i wpływ inwestycji finansowanych 
w całości lub części z budżetu Unii, należy 
dążyć do synergii w szczególności między 
Programem działań Unii w dziedzinie 
zdrowia a innymi programami unijnymi, 
również tymi objętymi zarządzaniem 
dzielonym. Aby zmaksymalizować te 
synergie, należy zapewnić kluczowe 
mechanizmy wspomagające, w tym 
finansowanie skumulowane w ramach 
działania z Programu działań Unii 
w dziedzinie zdrowia i innego programu 
unijnego, o ile takie finansowanie 
skumulowane nie przekracza łącznych 
kosztów kwalifikowalnych działania. 
W tym celu w niniejszym rozporządzeniu 
należy ustanowić odpowiednie zasady, 
w szczególności dotyczące możliwości 
proporcjonalnego deklarowania tych 
samych kosztów lub wydatków w ramach 
Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia i innego programu unijnego.

(30) Aby zoptymalizować wartość 
dodaną i wpływ inwestycji finansowanych 
w całości lub części z budżetu Unii, należy 
dążyć do synergii w szczególności między 
Programem działań Unii w dziedzinie 
zdrowia i innymi programami unijnymi, 
również tymi objętymi zarządzaniem 
dzielonym a unijnymi agencjami. Aby 
zmaksymalizować te synergie, należy 
zapewnić kluczowe mechanizmy 
wspomagające, w tym finansowanie 
skumulowane w ramach działania 
z Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia i innego programu unijnego, o ile 
takie finansowanie skumulowane nie 
przekracza łącznych kosztów 
kwalifikowalnych działania. W tym celu 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
ustanowić odpowiednie zasady, 
w szczególności dotyczące możliwości 
proporcjonalnego deklarowania tych 
samych kosztów lub wydatków w ramach 
Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia i innego programu unijnego, 
gwarantując szczegółową i przejrzystą 
sprawozdawczość.

Or. en

Poprawka 406
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby zoptymalizować wartość 
dodaną i wpływ inwestycji finansowanych 
w całości lub części z budżetu Unii, należy 
dążyć do synergii w szczególności między 
Programem działań Unii w dziedzinie 

(30) Aby zoptymalizować wartość 
dodaną i wpływ inwestycji finansowanych 
w całości lub części z budżetu Unii, należy 
dążyć do synergii w szczególności między 
Programem działań Unii w dziedzinie 
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zdrowia a innymi programami unijnymi, 
również tymi objętymi zarządzaniem 
dzielonym. Aby zmaksymalizować te 
synergie, należy zapewnić kluczowe 
mechanizmy wspomagające, w tym 
finansowanie skumulowane w ramach 
działania z Programu działań Unii 
w dziedzinie zdrowia i innego programu 
unijnego, o ile takie finansowanie 
skumulowane nie przekracza łącznych 
kosztów kwalifikowalnych działania. 
W tym celu w niniejszym rozporządzeniu 
należy ustanowić odpowiednie zasady, 
w szczególności dotyczące możliwości 
proporcjonalnego deklarowania tych 
samych kosztów lub wydatków w ramach 
Programu działań Unii w dziedzinie 
zdrowia i innego programu unijnego.

zdrowia i innymi programami unijnymi, 
również tymi objętymi zarządzaniem 
dzielonym a agencjami UE. Aby 
zmaksymalizować te synergie i uniknąć 
powielania działań, należy zapewnić 
kluczowe mechanizmy wspomagające, 
w tym finansowanie skumulowane 
w ramach działania z Programu działań 
Unii w dziedzinie zdrowia i innego 
programu unijnego, o ile takie 
finansowanie skumulowane nie przekracza 
łącznych kosztów kwalifikowalnych 
działania. W tym celu w niniejszym 
rozporządzeniu należy ustanowić 
odpowiednie zasady, w szczególności 
dotyczące możliwości proporcjonalnego 
deklarowania tych samych kosztów lub 
wydatków w ramach Programu działań 
Unii w dziedzinie zdrowia i innego 
programu unijnego.

Or. en

Poprawka 407
Edina Tóth

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Ze względu na szczególny 
charakter celów i działań objętych 
programem odpowiednie właściwe organy 
państw członkowskich są w niektórych 
przypadkach najbardziej kompetentne, aby 
realizować powiązane działania. Organy te, 
wyznaczone przez same państwa 
członkowskie, powinny zatem zostać 
uznane za wskazanych beneficjentów do 
celów art. 195 rozporządzenia finansowego 
i organom tym należy przyznawać dotacje 
bez uprzedniego ogłaszania zaproszenia do 
składania wniosków.

(31) Ze względu na szczególny 
charakter celów i działań objętych 
programem odpowiednie właściwe organy 
państw członkowskich są w niektórych 
przypadkach najbardziej kompetentne, aby 
realizować powiązane działania. Organy te, 
wyznaczone przez same państwa 
członkowskie, powinny zatem zostać 
uznane za wskazanych beneficjentów do 
celów art. 195 rozporządzenia finansowego 
i organom tym należy przyznawać dotacje 
bez uprzedniego ogłaszania zaproszenia do 
składania wniosków. Inwestycje w ramach 
Programu UE dla zdrowia powinny być 
realizowane w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, zwłaszcza w 
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obszarach wchodzących w zakres 
kompetencji krajowych.

Or. en

Poprawka 408
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Ze względu na szczególny 
charakter celów i działań objętych 
programem odpowiednie właściwe organy 
państw członkowskich są w niektórych 
przypadkach najbardziej kompetentne, aby 
realizować powiązane działania. Organy te, 
wyznaczone przez same państwa 
członkowskie, powinny zatem zostać 
uznane za wskazanych beneficjentów do 
celów art. 195 rozporządzenia finansowego 
i organom tym należy przyznawać dotacje 
bez uprzedniego ogłaszania zaproszenia do 
składania wniosków.

(31) Ze względu na szczególny 
charakter celów i działań objętych 
programem oraz, w kontekście 
transgranicznym – programami Interreg, 
odpowiednie właściwe organy państw 
członkowskich są w niektórych 
przypadkach najbardziej kompetentne, aby 
realizować powiązane działania. Organy te 
oraz programy Interreg, wyznaczone 
przez same państwa członkowskie, 
powinny zatem zostać uznane za 
wskazanych beneficjentów do celów 
art. 195 rozporządzenia finansowego 
i organom tym należy przyznawać dotacje 
bez uprzedniego ogłaszania zaproszenia do 
składania wniosków.

Or. en

Poprawka 409
Chrysoula Zacharopoulou, Véronique Trillet-Lenoir, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Karen Melchior, Sophia in 't Veld, Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Susana Solís 
Pérez, Maria Noichl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Biorąc pod uwagę wspólnie 
uzgodnione wartości, jakimi jest 
solidarność na rzecz sprawiedliwego 

(33) Biorąc pod uwagę wspólnie 
uzgodnione wartości, jakimi jest 
solidarność na rzecz sprawiedliwego 
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i powszechnego dostępu do wysokiej 
jakości świadczeń zdrowotnych jako 
podstawy polityki Unii w tym obszarze, 
oraz fakt, że Unia ma do odegrania 
kluczową rolę w przyspieszaniu postępów 
w dziedzinie globalnych wyzwań 
związanych ze zdrowiem19, program 
powinien wspierać wkład Unii 
w międzynarodowe i światowe inicjatywy 
w dziedzinie zdrowia mające na celu 
poprawę stanu zdrowia, zmniejszenie 
nierówności i zwiększenie ochrony przed 
globalnymi zagrożeniami zdrowia.

i powszechnego dostępu do wysokiej 
jakości świadczeń zdrowotnych jako 
podstawy polityki Unii w tym obszarze, 
oraz fakt, że Unia ma do odegrania 
kluczową rolę w przyspieszaniu postępów 
w dziedzinie globalnych wyzwań 
związanych ze zdrowiem 19, program 
powinien wspierać wkład Unii 
w międzynarodowe i światowe inicjatywy 
w dziedzinie zdrowia mające na celu 
poprawę stanu zdrowia, w tym zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego, 
zmniejszenie nierówności, w szczególności 
nierówności związanych z płcią, 
i zwiększenie ochrony przed globalnymi 
zagrożeniami zdrowia.

__________________ __________________
19 Konkluzje Rady dotyczące roli UE w 
kontekście zdrowia na świecie, 3011. 
posiedzenie Rady do Spraw 
Zagranicznych, Bruksela, 10 maja 2010 r.

19 Konkluzje Rady dotyczące roli UE w 
kontekście zdrowia na świecie, 3011. 
posiedzenie Rady do Spraw 
Zagranicznych, Bruksela, 10 maja 2010 r.

Or. en

Poprawka 410
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Biorąc pod uwagę wspólnie 
uzgodnione wartości, jakimi jest 
solidarność na rzecz sprawiedliwego 
i powszechnego dostępu do wysokiej 
jakości świadczeń zdrowotnych jako 
podstawy polityki Unii w tym obszarze, 
oraz fakt, że Unia ma do odegrania 
kluczową rolę w przyspieszaniu postępów 
w dziedzinie globalnych wyzwań 
związanych ze zdrowiem19, program 
powinien wspierać wkład Unii 
w międzynarodowe i światowe inicjatywy 
w dziedzinie zdrowia mające na celu 
poprawę stanu zdrowia, zmniejszenie 

(33) Biorąc pod uwagę wspólnie 
uzgodnione wartości, jakimi jest 
solidarność na rzecz sprawiedliwego 
i powszechnego dostępu do wysokiej 
jakości świadczeń zdrowotnych jako 
podstawy polityki Unii w tym obszarze, 
oraz fakt, że Unia ma do odegrania 
kluczową rolę w przyspieszaniu postępów 
w dziedzinie globalnych wyzwań 
związanych ze zdrowiem19, program 
powinien – w synergii i 
komplementarności z innymi 
odpowiednimi programami Unii – 
wspierać wkład Unii w międzynarodowe 
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nierówności i zwiększenie ochrony przed 
globalnymi zagrożeniami zdrowia.

i światowe inicjatywy w dziedzinie 
zdrowia mające na celu poprawę stanu 
zdrowia, zmniejszenie nierówności 
i zwiększenie ochrony przed globalnymi 
zagrożeniami zdrowia.

__________________ __________________
19 Konkluzje Rady dotyczące roli UE w 
kontekście zdrowia na świecie, 3011. 
posiedzenie Rady do Spraw 
Zagranicznych, Bruksela, 10 maja 2010 r.

19 Konkluzje Rady dotyczące roli UE w 
kontekście zdrowia na świecie, 3011. 
posiedzenie Rady do Spraw 
Zagranicznych, Bruksela, 10 maja 2010 r.

Or. en

Poprawka 411
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Biorąc pod uwagę wspólnie 
uzgodnione wartości, jakimi jest 
solidarność na rzecz sprawiedliwego 
i powszechnego dostępu do wysokiej 
jakości świadczeń zdrowotnych jako 
podstawy polityki Unii w tym obszarze, 
oraz fakt, że Unia ma do odegrania 
kluczową rolę w przyspieszaniu postępów 
w dziedzinie globalnych wyzwań 
związanych ze zdrowiem19, program 
powinien wspierać wkład Unii 
w międzynarodowe i światowe inicjatywy 
w dziedzinie zdrowia mające na celu 
poprawę stanu zdrowia, zmniejszenie 
nierówności i zwiększenie ochrony przed 
globalnymi zagrożeniami zdrowia.

(33) Biorąc pod uwagę wspólnie 
uzgodnione wartości, jakimi jest 
solidarność na rzecz dostępnych, 
sprawiedliwych i powszechnych wysokiej 
jakości świadczeń zdrowotnych, także w 
kontekście transgranicznym, jako 
podstawy polityki Unii w tym obszarze, 
oraz fakt, że Unia ma do odegrania 
kluczową rolę w przyspieszaniu postępów 
w dziedzinie globalnych wyzwań 
związanych ze zdrowiem19, program 
powinien wspierać wkład Unii 
w międzynarodowe i światowe inicjatywy 
w dziedzinie zdrowia mające na celu 
poprawę stanu zdrowia, zmniejszenie 
nierówności i zwiększenie ochrony przed 
globalnymi zagrożeniami zdrowia.

__________________ __________________
19 Konkluzje Rady dotyczące roli UE w 
kontekście zdrowia na świecie, 3011. 
posiedzenie Rady do Spraw 
Zagranicznych, Bruksela, 10 maja 2010 r.

19 Konkluzje Rady dotyczące roli UE w 
kontekście zdrowia na świecie, 3011. 
posiedzenie Rady do Spraw 
Zagranicznych, Bruksela, 10 maja 2010 r.

Or. en
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Poprawka 412
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) W celu realizacji programu, aby 
maksymalnie zwiększyć skuteczność 
i efektywność działań na szczeblu unijnym 
i międzynarodowym, należy rozwijać 
współpracę z odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak 
Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej 
wyspecjalizowane agencje, 
w szczególności Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) i Bank Światowy, jak 
również z Radą Europy i Organizacją 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD). Zgodnie z art. 94 decyzji Rady 
2013/755/UE20 osoby i podmioty 
z siedzibą w krajach i terytoriach 
zamorskich (KTZ) kwalifikują się do 
finansowania z zastrzeżeniem zasad 
i celów programu oraz ewentualnych 
uzgodnień mających zastosowanie do 
państwa członkowskiego, z którym dany 
kraj lub terytorium zamorskie są 
powiązane.

(34) W celu realizacji programu, aby 
maksymalnie zwiększyć skuteczność 
i efektywność działań na szczeblu unijnym 
i międzynarodowym, należy rozwijać 
współpracę z państwami członkowskimi 
i odpowiednimi organizacjami 
międzynarodowymi, takimi jak 
Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej 
wyspecjalizowane agencje, 
w szczególności Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) i Bank Światowy, jak 
również z Radą Europy i Organizacją 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD). Zgodnie z art. 94 decyzji Rady 
2013/755/UE20 osoby i podmioty 
z siedzibą w krajach i terytoriach 
zamorskich (KTZ) kwalifikują się do 
finansowania z zastrzeżeniem zasad 
i celów programu oraz ewentualnych 
uzgodnień mających zastosowanie do 
państwa członkowskiego, z którym dany 
kraj lub terytorium zamorskie są 
powiązane.

__________________ __________________
20 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 
listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia 
krajów i terytoriów zamorskich z Unią 
Europejską („decyzja o stowarzyszeniu 
zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 
1).

20 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 
listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia 
krajów i terytoriów zamorskich z Unią 
Europejską („decyzja o stowarzyszeniu 
zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, 
s. 1).

Or. en
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Poprawka 413
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya 
Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Należy zacieśnić współpracę 
z państwami trzecimi w zakresie wymiany 
wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie 
gotowości i zdolności reagowania 
systemów opieki zdrowotnej.

(36) Należy zacieśnić współpracę 
z państwami trzecimi w zakresie wymiany 
wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie 
gotowości i zdolności reagowania 
systemów opieki zdrowotnej. Program 
powinien pomóc w budowaniu silnego i 
skutecznego partnerstwa między Unią a 
Afryką i nadać priorytet wzmacnianiu 
systemów opieki zdrowotnej, 
powszechnemu dostępowi do usług 
zdrowotnych oraz badaniom i rozwojowi w 
dziedzinie zdrowia na świecie w ramach 
strategii UE–Afryka.

Or. en

Poprawka 414
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) W preambule do porozumienia 
paryskiego za jedno z najważniejszych 
praw uznaje się prawo do zdrowia; w 
art. 4 ust. 1 lit. f) konwencji UNFCCC 
stwierdzono, że „w projektach lub 
podejmowanych przedsięwzięciach, dla 
łagodzenia bądź adaptacji do zmian 
klimatu” wszystkie strony powinny 
stosować „właściwe metody, np. oceny 
oddziaływania, formułowane i określane 
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przez państwa z punktu widzenia 
minimalizowania negatywnego wpływu na 
gospodarkę, zdrowie publiczne i jakość 
środowiska”;

Or. en

Poprawka 415
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39b) Według WHO zmiana klimatu 
wpływa na społeczne i środowiskowe 
uwarunkowania zdrowia – czyste 
powietrze, bezpieczną wodę pitną, dostatek 
żywności i bezpieczne schronienie – i że w 
latach 2030–2050 oczekuje się co roku 
250 000 dodatkowych zgonów 
spowodowanych niedożywieniem, 
malarią, biegunką i stresem termicznym, a 
wyjątkowo wysokie temperatury będą 
bezpośrednio przyczyniać się do zgonów, 
zwłaszcza wśród osób starszych i 
szczególnie wrażliwych. Przez powodzie, 
fale upałów, susze i pożary zmiana 
klimatu silnie oddziałuje na zdrowie 
ludzkie, prowadząc do niedożywienia, 
powodując choroby układu krążenia i 
oddechowego oraz infekcje wektorowe.

Or. en

Poprawka 416
Rob Rooken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program 
przyczyni się do włączenia działań 
w dziedzinie klimatu do głównego nurtu 
polityki Unii i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne 
działania zostaną określone podczas 
opracowania i wdrażania programu 
i ponownie ocenione w kontekście oceny 
śródokresowej.

skreśla się

Or. nl

Poprawka 417
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program 
przyczyni się do włączenia działań 
w dziedzinie klimatu do głównego nurtu 
polityki Unii i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne 
działania zostaną określone podczas 
opracowania i wdrażania programu 
i ponownie ocenione w kontekście oceny 
śródokresowej.

skreśla się
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Or. es

Poprawka 418
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program 
przyczyni się do włączenia działań 
w dziedzinie klimatu do głównego nurtu 
polityki Unii i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne działania 
zostaną określone podczas opracowania 
i wdrażania programu i ponownie ocenione 
w kontekście oceny śródokresowej.

(40) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, program 
przyczyni się do włączenia działań 
w dziedzinie klimatu do głównego nurtu 
polityki Unii i do osiągnięcia celu 
ogólnego, w ramach którego wydatki na 
realizację celów klimatycznych w budżecie 
UE mają sięgnąć 30 %. Stosowne działania 
zostaną określone podczas opracowania 
i wdrażania programu i ponownie ocenione 
w kontekście oceny śródokresowej.

Or. en

Poprawka 419
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Wdrażanie programu powinno 
odbywać się z poszanowaniem 
odpowiedzialności państw członkowskich 
w zakresie określania ich polityki 
zdrowotnej, jak również organizacji i 
świadczenia usług zdrowotnych i opieki 
medycznej.

(42) Wdrażanie programu powinno 
odbywać się z poszanowaniem 
odpowiedzialności państw członkowskich 
w zakresie określania ich polityki 
zdrowotnej, jak również organizacji i 
świadczenia usług zdrowotnych i opieki 
medycznej. Mając jednak na uwadze 
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poprawę komplementarności usług 
zdrowotnych i warunków mobilności 
pacjentów i pracowników służby zdrowia 
w obszarach transgranicznych.

Or. en

Poprawka 420
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ze względu na charakter 
i potencjalną skalę transgranicznych 
zagrożeń zdrowia ludzi cel polegający na 
ochronie ludności w Unii przed takimi 
zagrożeniami oraz na lepszym 
zapobieganiu kryzysom i zwiększeniu 
gotowości na kryzysy nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie. Zgodnie 
z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej, można 
również podjąć działania na poziomie Unii 
w celu wspierania wysiłków państw 
członkowskich zmierzających do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia publicznego, poprawy dostępności 
i przystępności cenowej w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, wspierania 
innowacji oraz wspierania zintegrowanych 
i skoordynowanych prac oraz stosowania 
najlepszych praktyk przez państwa 
członkowskie, a także w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do opieki 
zdrowotnej w całej UE w sposób, który 
przyniesie przyrost wydajności i skutki 
o wartości dodanej, których nie mogłyby 
przynieść działania podjęte na szczeblu 
krajowym, przy jednoczesnym 
poszanowaniu kompetencji 

(43) Ze względu na charakter 
i potencjalną skalę transgranicznych 
zagrożeń zdrowia ludzi cel polegający na 
ochronie ludności w Unii przed takimi 
zagrożeniami oraz na lepszym 
zapobieganiu kryzysom i zwiększeniu 
gotowości na kryzysy nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie. Zgodnie 
z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej, można 
również podjąć działania na poziomie Unii 
w celu wspierania wysiłków państw 
członkowskich zmierzających do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia publicznego, poprawy dostępności 
, zrównoważonego charakteru, 
akceptowalności, dostępności 
i przystępności cenowej w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście zdrowia, wspierania 
innowacji oraz wspierania zintegrowanych 
i skoordynowanych prac oraz stosowania 
najlepszych praktyk przez państwa 
członkowskie, a także w celu zmniejszenia 
nierówności i nieuzasadnionych 
nierówności w dostępie do opieki 
zdrowotnej w całej UE w sposób, który 
przyniesie przyrost wydajności i skutki 
o wartości dodanej, których nie mogłyby 
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i odpowiedzialności państw członkowskich 
w dziedzinach objętych programem. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

przynieść działania podjęte na szczeblu 
krajowym, przy jednoczesnym 
poszanowaniu kompetencji 
i odpowiedzialności państw członkowskich 
w dziedzinach objętych programem. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Or. en

Poprawka 421
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ze względu na charakter 
i potencjalną skalę transgranicznych 
zagrożeń zdrowia ludzi cel polegający na 
ochronie ludności w Unii przed takimi 
zagrożeniami oraz na lepszym 
zapobieganiu kryzysom i zwiększeniu 
gotowości na kryzysy nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie. Zgodnie 
z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej, można 
również podjąć działania na poziomie Unii 
w celu wspierania wysiłków państw 
członkowskich zmierzających do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia publicznego, poprawy dostępności 
i przystępności cenowej w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, wspierania 
innowacji oraz wspierania zintegrowanych 
i skoordynowanych prac oraz stosowania 
najlepszych praktyk przez państwa 
członkowskie, a także w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do opieki 
zdrowotnej w całej UE w sposób, który 
przyniesie przyrost wydajności i skutki 
o wartości dodanej, których nie mogłyby 

(43) Ze względu na charakter 
i potencjalną skalę transgranicznych 
zagrożeń zdrowia ludzi cel polegający na 
ochronie ludności w Unii przed takimi 
zagrożeniami oraz na lepszym 
zapobieganiu kryzysom i zwiększeniu 
gotowości na kryzysy nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie. Zgodnie 
z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej, należy 
również podjąć działania na poziomie Unii 
w celu wspierania wysiłków państw 
członkowskich zmierzających do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia publicznego, poprawy dostępności 
i przystępności cenowej w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
i usług istotnych w kontekście kryzysu, 
wspierania innowacji oraz wspierania 
zintegrowanych i skoordynowanych prac 
oraz stosowania najlepszych praktyk przez 
państwa członkowskie i ich regiony, 
a także w celu zmniejszenia nierówności 
w dostępie do opieki zdrowotnej w całej 
UE w sposób, który przyniesie przyrost 
wydajności i skutki o wartości dodanej, 
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przynieść działania podjęte na szczeblu 
krajowym, przy jednoczesnym 
poszanowaniu kompetencji 
i odpowiedzialności państw członkowskich 
w dziedzinach objętych programem. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

których nie mogłyby przynieść działania 
podjęte na szczeblu krajowym, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kompetencji 
i odpowiedzialności państw członkowskich 
w dziedzinach objętych programem. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Or. en

Poprawka 422
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ze względu na charakter 
i potencjalną skalę transgranicznych 
zagrożeń zdrowia ludzi cel polegający na 
ochronie ludności w Unii przed takimi 
zagrożeniami oraz na lepszym 
zapobieganiu kryzysom i zwiększeniu 
gotowości na kryzysy nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie. Zgodnie 
z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej, można 
również podjąć działania na poziomie Unii 
w celu wspierania wysiłków państw 
członkowskich zmierzających do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia publicznego, poprawy dostępności 
i przystępności cenowej w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, wspierania 
innowacji oraz wspierania zintegrowanych 
i skoordynowanych prac oraz stosowania 
najlepszych praktyk przez państwa 
członkowskie, a także w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do opieki 
zdrowotnej w całej UE w sposób, który 
przyniesie przyrost wydajności i skutki 
o wartości dodanej, których nie mogłyby 

(43) Ze względu na charakter 
i potencjalną skalę transgranicznych 
zagrożeń zdrowia ludzi cel polegający na 
ochronie ludności w Unii przed takimi 
zagrożeniami oraz na lepszym 
zapobieganiu kryzysom i zwiększeniu 
gotowości na kryzysy nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie. Zgodnie 
z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej, można 
również podjąć działania na poziomie Unii 
w celu wspierania wysiłków państw 
członkowskich zmierzających do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia publicznego, poprawy 
dostępności, dostępu, bezpieczeństwa 
i przystępności cenowej w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, wspierania 
innowacji oraz wspierania zintegrowanych 
i skoordynowanych prac oraz stosowania 
najlepszych praktyk przez państwa 
członkowskie, a także w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do opieki 
zdrowotnej w całej UE w sposób, który 
przyniesie przyrost wydajności i skutki 
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przynieść działania podjęte na szczeblu 
krajowym, przy jednoczesnym 
poszanowaniu kompetencji 
i odpowiedzialności państw członkowskich 
w dziedzinach objętych programem. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

o wartości dodanej, których nie mogłyby 
przynieść działania podjęte na szczeblu 
krajowym, przy jednoczesnym 
poszanowaniu kompetencji 
i odpowiedzialności państw członkowskich 
w dziedzinach objętych programem. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Or. en

Poprawka 423
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Ze względu na charakter 
i potencjalną skalę transgranicznych 
zagrożeń zdrowia ludzi cel polegający na 
ochronie ludności w Unii przed takimi 
zagrożeniami oraz na lepszym 
zapobieganiu kryzysom i zwiększeniu 
gotowości na kryzysy nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie. Zgodnie 
z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej, można 
również podjąć działania na poziomie Unii 
w celu wspierania wysiłków państw 
członkowskich zmierzających do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia publicznego, poprawy dostępności 
i przystępności cenowej w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, wspierania 
innowacji oraz wspierania zintegrowanych 
i skoordynowanych prac oraz stosowania 
najlepszych praktyk przez państwa 
członkowskie, a także w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do opieki 
zdrowotnej w całej UE w sposób, który 
przyniesie przyrost wydajności i skutki 

(43) Ze względu na charakter 
i potencjalną skalę transgranicznych 
zagrożeń zdrowia ludzi cel polegający na 
ochronie ludności w Unii przed takimi 
zagrożeniami oraz na lepszym 
zapobieganiu kryzysom i zwiększeniu 
gotowości na kryzysy nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
same państwa członkowskie. Zgodnie 
z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej, można 
również podjąć działania na poziomie Unii 
w celu wspierania wysiłków państw 
członkowskich zmierzających do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia publicznego, poprawy 
dostępności, dostępu i przystępności 
cenowej w Unii leków, wyrobów 
medycznych i innych produktów istotnych 
w kontekście kryzysu, wspierania 
innowacji oraz wspierania zintegrowanych 
i skoordynowanych prac oraz stosowania 
najlepszych praktyk przez państwa 
członkowskie, a także w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do opieki 
zdrowotnej w całej UE w sposób, który 
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o wartości dodanej, których nie mogłyby 
przynieść działania podjęte na szczeblu 
krajowym, przy jednoczesnym 
poszanowaniu kompetencji 
i odpowiedzialności państw członkowskich 
w dziedzinach objętych programem. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

przyniesie przyrost wydajności i skutki 
o wartości dodanej, których nie mogłyby 
przynieść działania podjęte na szczeblu 
krajowym, przy jednoczesnym 
poszanowaniu kompetencji 
i odpowiedzialności państw członkowskich 
w dziedzinach objętych programem. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Or. en

Poprawka 424
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „kryzys zdrowotny” oznacza każdą 
sytuację kryzysową lub poważny incydent 
związany z zagrożeniem dla zdrowia ludzi, 
zwierząt, roślin, żywności lub środowiska, 
mający wymiar zdrowotny i wymagający 
pilnego działania ze strony władz;

3) „kryzys zdrowotny” oznacza każdą 
sytuację kryzysową lub poważny incydent 
– związany z zagrożeniem dla zdrowia 
ludzi, zwierząt, roślin, żywności– 
pochodzenia chemicznego, biologicznego, 
środowiskowego, jądrowego lub 
nieznanego, mający wymiar zdrowotny 
i wymagający pilnego działania ze strony 
władz;

Or. en

Poprawka 425
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „kryzys zdrowotny” oznacza każdą 
sytuację kryzysową lub poważny incydent 
związany z zagrożeniem dla zdrowia ludzi, 
zwierząt, roślin, żywności lub środowiska, 
mający wymiar zdrowotny i wymagający 
pilnego działania ze strony władz;

3) „kryzys zdrowotny” oznacza każdą 
sytuację kryzysową lub poważny incydent 
– związany z zagrożeniem dla zdrowia 
ludzi, zwierząt, roślin, żywności – 
pochodzenia środowiskowego, 
biologicznego, chemicznego i jądrowego 
oraz zagrożeniem nieznanego 
pochodzenia, mający wymiar zdrowotny 
i wymagający pilnego i skoordynowanego 
działania ze strony władz;

Or. en

Poprawka 426
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Rovana Plumb, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Petar 
Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „produkty istotne w kontekście 
kryzysu” oznaczają produkty i substancje 
niezbędne w kontekście kryzysu 
zdrowotnego do zapobiegania chorobie 
i jej skutkom oraz diagnozowania lub 
leczenia choroby i jej skutków, w tym 
m.in.: produkty lecznicze – w tym 
szczepionki – i ich półprodukty, 
farmaceutyczne składniki czynne 
i surowce; wyroby medyczne; sprzęt 
szpitalny i medyczny (np. respiratory, 
odzież ochronna i sprzęt ochronny, 
materiały i narzędzia diagnostyczne); 
środki ochrony osobistej; środki 
odkażające i ich produkty pośrednie oraz 
surowce niezbędne do ich produkcji;

4) „produkty istotne w kontekście 
kryzysu” oznaczają produkty, substancje i 
narzędzia niezbędne w kontekście kryzysu 
zdrowotnego do zapobiegania chorobie 
i jej skutkom oraz diagnozowania lub 
leczenia choroby i jej skutków, 
monitorowania i nadzoru 
epidemiologicznego chorób i zakażeń, 
obejmujące m.in.: produkty lecznicze – 
w tym szczepionki – i ich półprodukty, 
farmaceutyczne składniki czynne 
i surowce; wyroby medyczne; sprzęt 
szpitalny i medyczny (np. respiratory, 
odzież ochronna i sprzęt ochronny, 
materiały i narzędzia diagnostyczne); 
środki ochrony osobistej; środki 
odkażające i ich produkty pośrednie oraz 
surowce niezbędne do ich produkcji; 
szkolenia; infrastrukturę i technologię 
zwiększania dostępności danych;

Or. en
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Poprawka 427
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „produkty istotne w kontekście 
kryzysu” oznaczają produkty i substancje 
niezbędne w kontekście kryzysu 
zdrowotnego do zapobiegania chorobie 
i jej skutkom oraz diagnozowania lub 
leczenia choroby i jej skutków, w tym 
m.in.: produkty lecznicze – w tym 
szczepionki – i ich półprodukty, 
farmaceutyczne składniki czynne 
i surowce; wyroby medyczne; sprzęt 
szpitalny i medyczny (np. respiratory, 
odzież ochronna i sprzęt ochronny, 
materiały i narzędzia diagnostyczne); 
środki ochrony osobistej; środki 
odkażające i ich produkty pośrednie oraz 
surowce niezbędne do ich produkcji;

4) „produkty istotne w kontekście 
kryzysu” oznaczają produkty i substancje 
niezbędne w kontekście kryzysu 
zdrowotnego do zapobiegania chorobie 
i jej skutkom oraz diagnozowania lub 
leczenia choroby i jej skutków, a także 
inne produkty i substancje medyczne, 
które mają zasadnicze znaczenie podczas 
kryzysu zdrowotnego, obejmujące m.in.: 
produkty lecznicze – w tym szczepionki – 
i ich półprodukty, farmaceutyczne 
składniki czynne i surowce; wyroby 
medyczne; sprzęt szpitalny i medyczny 
(np. respiratory, odzież ochronna i sprzęt 
ochronny, materiały i narzędzia 
diagnostyczne); środki ochrony osobistej; 
środki odkażające i ich produkty pośrednie 
oraz surowce niezbędne do ich produkcji;

Or. en

Poprawka 428
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „produkty istotne w kontekście 
kryzysu” oznaczają produkty i substancje 
niezbędne w kontekście kryzysu 
zdrowotnego do zapobiegania chorobie 
i jej skutkom oraz diagnozowania lub 
leczenia choroby i jej skutków, w tym 

4) „produkty istotne w kontekście 
kryzysu” oznaczają produkty i substancje 
niezbędne w kontekście kryzysu 
zdrowotnego do zapobiegania chorobie 
i jej skutkom oraz diagnozowania lub 
leczenia choroby i jej skutków, w tym 
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m.in.: produkty lecznicze – w tym 
szczepionki – i ich półprodukty, 
farmaceutyczne składniki czynne 
i surowce; wyroby medyczne; sprzęt 
szpitalny i medyczny (np. respiratory, 
odzież ochronna i sprzęt ochronny, 
materiały i narzędzia diagnostyczne); 
środki ochrony osobistej; środki 
odkażające i ich produkty pośrednie oraz 
surowce niezbędne do ich produkcji;

m.in.: produkty lecznicze – w tym 
szczepionki – i ich półprodukty, 
farmaceutyczne składniki czynne 
i surowce; produkty krwiopochodne i 
organy; wyroby medyczne; sprzęt 
szpitalny i medyczny (np. respiratory, 
odzież ochronna i sprzęt ochronny, 
materiały i narzędzia diagnostyczne); 
środki ochrony osobistej; środki 
odkażające i ich produkty pośrednie oraz 
surowce niezbędne do ich produkcji;

Or. en

Poprawka 429
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) podejście „Jedno zdrowie” oznacza 
podejście, w którym uznaje się, że zdrowie 
ludzi i zwierząt jest ze sobą wzajemnie 
powiązane, choroby mogą być 
przenoszone z człowieka na zwierzęta 
i odwrotnie, w związku z czym należy im 
przeciwdziałać u jednych i drugich, 
a także że środowisko łączy ludzi 
i zwierzęta;

5) podejście „Jedno zdrowie” oznacza 
podejście, w którym uznaje się wzajemne 
powiązanie sfery ludzkiej, zwierzęcej i 
środowiskowej, gdzie choroby mogą być 
przenoszone z jednego filara na drugi, w 
związku z czym należy im przeciwdziałać 
przyjmując całościowe podejście;

Or. en

Poprawka 430
Rob Rooken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) podejście „Jedno zdrowie” oznacza 5) podejście „Jedno zdrowie” oznacza 
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podejście, w którym uznaje się, że zdrowie 
ludzi i zwierząt jest ze sobą wzajemnie 
powiązane, choroby mogą być 
przenoszone z człowieka na zwierzęta 
i odwrotnie, w związku z czym należy im 
przeciwdziałać u jednych i drugich, a także 
że środowisko łączy ludzi i zwierzęta;

podejście, w którym uznaje się, że choroby 
mogą być przenoszone z człowieka na 
zwierzęta i odwrotnie, w związku z czym 
należy im przeciwdziałać u jednych 
i drugich;

Or. nl

Poprawka 431
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - akapit 1 - punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) Określenie „zdrowie ludzi” 
zakłada pełen szacunek do życia w 
każdym aspekcie dotyczącym danej osoby: 
fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i 
duchowym, które są ze sobą powiązane, a 
ich charakter jest odmienny od zdrowia 
zwierząt. Uwzględnienie tych aspektów 
zakłada holistyczną wizję zdrowia danej 
osoby rozumianego kompleksowo, która 
chroni wolność i godność przynależną 
każdemu człowiekowi na każdym etapie 
jego życia.

Or. es

Poprawka 432
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) „Zdrowie środowiskowe” oznacza 
aspekty zdrowia ludzkiego, takie jak 
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jakość życia, które są zdeterminowane 
fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi, 
społecznymi, psychospołecznymi i 
estetycznymi czynnikami naszego 
środowiska;

Or. en

Poprawka 433
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „poważne transgraniczne 
zagrożenie zdrowia” oznacza zagrażające 
życiu lub w innym stopniu poważne 
ryzyko dla zdrowia o pochodzeniu 
biologicznym, chemicznym, 
środowiskowym lub nieznanym, które 
rozprzestrzenia się lub wiąże ze znacznym 
ryzykiem rozprzestrzenienia się ponad 
granicami krajowymi państw 
członkowskich i które może wymagać 
koordynacji na szczeblu unijnym, aby 
możliwe było zagwarantowanie wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego;

9) „poważne transgraniczne 
zagrożenie zdrowia” oznacza zagrażające 
życiu lub w innym stopniu poważne ryzyka 
dla zdrowia o pochodzeniu biologicznym, 
chemicznym, radiologicznym, jądrowym, 
środowiskowym lub nieznanym, które 
rozprzestrzenia się lub wiąże ze znacznym 
ryzykiem rozprzestrzenienia się ponad 
granicami krajowymi państw 
członkowskich i które może wymagać 
koordynacji na szczeblu unijnym, aby 
zagwarantować wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka 434
Antoni Comín i Oliveres

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) zasada „zdrowie we wszystkich 
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politykach”: podejście do formułowania 
polityki, które systematycznie uwzględnia 
wpływ decyzji we wszystkich sektorach na 
zdrowie, poszukując synergii i unikając 
szkodliwego wpływu na zdrowie polityki 
poza sektorem opieki zdrowotnej, w celu 
poprawy zdrowia ludności i równości w 
zakresie zdrowia. Rozwija ona zdolność 
specjalistów w dziedzinie polityki 
zdrowotnej do rozpoznawania i 
wspierania celów rozwojowych innych 
sektorów, uznając współzależny charakter 
rozwoju społecznego, gospodarczego i 
środowiskowego;

Or. en

Poprawka 435
Nicolae Ştefănuță

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) „Komercyjne uwarunkowanie 
zdrowia” oznacza strategie i podejścia 
stosowane przez sektor prywatny w celu 
promowania produktów i wyborów, które 
są szkodliwe dla zdrowia;

Or. en

Poprawka 436
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) „niedobór” oznacza czasową 
niedostępność leku wynikającą z 
wyczerpania zapasów towaru na rynku 
wyższego szczebla i/lub zakłócenia dostaw 



AM\1207705PL.docx 267/305 PE653.822v01-00

PL

na rynku niższego szczebla;

Or. fr

Poprawka 437
Biljana Borzan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) „Komercyjne uwarunkowanie 
zdrowia” oznacza handlowe strategie i 
podejścia stosowane w celu promowania 
produktów i wyborów, które są szkodliwe 
dla zdrowia.

Or. en

Poprawka 438
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a) „niezależność od przemysłu" 
oznacza otrzymanie mniej niż 20 % 
podstawowego finansowania, jak również 
finansowania projektów, odpowiednio, od 
przemysłu;

Or. en

Poprawka 439
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10b) „napięcie podażowe” oznacza 
sytuację, w której producent dysponuje 
niewystarczającą ilością leków, w związku 
z czym pojawia się czasowa niezdolność 
do zaopatrywania zwykłego rynku i ryzyko 
wystąpienia zakłóceń;

Or. fr

Poprawka 440
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10c) „zakłócenie dostaw” oznacza 
sytuację, w której lek jest produkowany, 
ale nie jest dystrybuowany do wszystkich 
aptek;

Or. fr

Poprawka 441
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10d) „wyczerpanie zapasów towaru” 
oznacza przerwę w łańcuchu produkcji 
leków, która może mieć wiele przyczyn: 
albo leku nie można wyprodukować, albo 
nie uzyskano zezwolenia na jego 
dystrybucję z powodu braku pełnej 
zgodności jego jakości z wymaganymi 
normami;

Or. fr
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Poprawka 442
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program dąży do osiągnięcia 
następujących celów ogólnych, 
w stosownych przypadkach zgodnie 
z podejściem „Jedno zdrowie”:

Program dąży do osiągnięcia 
następujących celów ogólnych, 
w stosownych przypadkach zgodnie 
z podejściem „Jedno zdrowie” i z zasadą 
„zdrowie we wszystkich politykach:

Or. en

Poprawka 443
Rob Rooken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program dąży do osiągnięcia 
następujących celów ogólnych, 
w stosownych przypadkach zgodnie 
z podejściem „Jedno zdrowie”:

Program dąży do osiągnięcia 
następujących celów ogólnych, w 
oczekiwaniu na wyniki niezależnych ocen 
wpływu na zdrowie, opartych na danych 
naukowych:

Or. nl

Poprawka 444
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Program dąży do osiągnięcia Program dąży do osiągnięcia 
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następujących celów ogólnych, 
w stosownych przypadkach zgodnie 
z podejściem „Jedno zdrowie”:

następujących celów ogólnych, zgodnie 
z podejściem „Jedno zdrowie”:

Or. en

Uzasadnienie

Podejście „Jedno zdrowie” jest zawsze istotne.

Poprawka 445
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) poprawa zdrowia ludzi w Unii, w 
tym w szczególności poprzez promocję 
zdrowia, profilaktykę chorób i rozwiązanie 
problemu nierówności w zakresie 
zdrowia;
(To powinien być pierwszy z celów 
ogólnych).

Or. en

Uzasadnienie

With regard to the general objectives, the EU4Health Programme should first of all have the 
objective to improve the health of people in the Union and to address health inequalities. 
These should represent an objective in their own right and not be mixed with the objective to 
protect people in the Union from serious cross-border threats to health. Not should general 
health only be mentioned in the context of health systems (Art. 3, para 1, point 3). Improving 
public health in general as well as addressing health inequalities are also explicitly amongst 
the general objectives of the current programme and should therefore also be listed here as a 
general objective - in their own right.

Poprawka 446
Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) wspieranie działań w zakresie 
nadzoru, profilaktyki, diagnostyki oraz 
leczenia i opieki w przypadku chorób 
niezakaźnych, a w szczególności 
nowotworów za pośrednictwem 
ustanowienia Europejskiego Instytutu 
Walki z Rakiem;

Or. en

Poprawka 447
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

1) wspieranie promocji zdrowia, 
zwiększanie kompetencji zdrowotnych i 
zapobieganie chorobom, zmniejszanie 
nierówności w zakresie zdrowia, poprawa 
zdrowia fizycznego i psychicznego, 
ochrona ludności w Unii przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowia;

Or. en

Poprawka 448
Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia, w tym poprzez 
zapewnienie wszystkim obywatelom Unii 
Europejskiej równej ochrony i pełnego 
dostępu do praw w zakresie zdrowia, 
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poprzez promowanie równych szans i 
dostępu do leczenia, w sposób 
niedyskryminujący, oraz poprzez 
zmniejszenie różnic między państwami 
członkowskimi dzięki przydzieleniu 
zasobów niezbędnych do osiągnięcia tego 
celu;

Or. ro

Poprawka 449
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 3 – paragraph 1 – point 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia, w tym wspieranie 
promocji zdrowia i zapobieganie 
chorobom, zmniejszenie nierówności w 
dostępie do usług medycznych, oraz 
poprawa zdrowia fizycznego i 
psychicznego;

Or. pl

Poprawka 450
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

1) wspieranie promocji zdrowia, 
kompetencji zdrowotnych i zapobieganie 
chorobom, zmniejszanie nierówności w 
zakresie zdrowia, poprawa zdrowia 
fizycznego i psychicznego, ochrona 
ludności w Unii przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowia;
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Or. en

Poprawka 451
Mick Wallace

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

1) wspieranie promocji zdrowia i 
zapobiegania chorobom, zmniejszanie 
nierówności w zakresie zdrowia, poprawa 
zdrowia fizycznego i psychicznego, 
ochrona ludności w Unii przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowia;

Or. en

Uzasadnienie

Aby ochronić ludność w Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia, 
konieczne jest zagwarantowanie, że stan zdrowia ogólnego we wszystkich warstwach ludności 
jest dobry. COVID-19 pokazał, że pandemia dotknęła poważnie osoby ze współistniejącymi 
schorzeniami, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca i otyłość.

Poprawka 452
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

1) wspieranie promocji zdrowia i 
profilaktyki, zmniejszanie nierówności w 
zakresie zdrowia, poprawa zdrowia 
fizycznego i psychicznego i ochrona 
ludności w Unii przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami zdrowia;

Or. en
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Poprawka 453
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia; wdrożenie lepszego 
przygotowania i koordynacji w obrębie 
państw członkowskich i między nimi w 
odniesieniu do sytuacji zagrożenia 
zdrowia;

Or. en

Poprawka 454
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

1) wspieranie promocji zdrowia i 
profilaktyki chorób oraz ochrona ludności 
w Unii przed poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

Or. en

Poprawka 455
Inese Vaidere

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
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zagrożeniami zdrowia; zagrożeniami zdrowia i zmniejszenie 
nierówności w zakresie zdrowia w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 456
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

1) wspieranie i promowanie zdrowia 
publicznego oraz ochrona ludności w Unii 
przed poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

Or. en

Poprawka 457
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

1) ochrona ludności w Unii przed 
wszelkimi poważnymi transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia;

Or. en

Poprawka 458
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) wspieranie istniejącego i 
przyszłego prawodawstwa Unii w 
dziedzinie zdrowia, zwiększenie równej 
dostępności, dostępu i przystępności 
cenowej w Unii opieki medycznej i usług 
medycznych, w tym leków, terapii i 
wyrobów medycznych, wspieranie 
bezpiecznego i skutecznego stosowania 
oraz wspieranie badań naukowych i 
innowacji w opiece zdrowotnej; 
wspierania systematycznej oceny wpływu 
na zdrowie innych obszarów polityki UE, 
przy zapewnieniu kompleksowego 
podejścia „zdrowie we wszystkich 
politykach”.

Or. en

Poprawka 459
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
w imieniu grupy S&D
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) wspieranie istniejącego i przyszłego 
prawodawstwa Unii w dziedzinie zdrowia, 
zwiększenie dostępności i 
zrównoważonych zdolności produkcji 
leków, terapii i wyrobów medycznych w 
Unii oraz zapewnienie ich dostępności i 
przystępności cenowej, wspieranie 
bezpiecznego i skutecznego stosowania 
oraz wspieranie badań naukowych i 
innowacji w opiece zdrowotnej, bez 
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powielania wysiłków w ramach 
programów, w tym w ramach programu 
„Horyzont Europa”;

Or. en

Poprawka 460
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) wspieranie istniejącego i przyszłego 
prawodawstwa Unii w dziedzinie zdrowia, 
zwiększenie dostępności w Unii leków, 
szczepionek, wyrobów medycznych i 
innych istotnych produktów medycznych 
oraz rozwiązań w zakresie e-zdrowia, 
przyczynianie się do ich dostępności, 
zrównoważonego charakteru i 
przystępności cenowej, wspieranie badań 
naukowych, innowacji i rozwoju w 
dziedzinie zdrowia i w opiece zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 461
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) wspieranie istniejącego i przyszłego 
prawodawstwa Unii w dziedzinie zdrowia, 
zwiększenie równej dostępności, 
przystępności i przystępności cenowej w 
Unii opieki medycznej i usług 
medycznych, w tym leków, terapii i 
wyrobów medycznych, wspieranie 
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bezpiecznego i skutecznego stosowania 
oraz wspieranie badań naukowych i 
innowacji w opiece zdrowotnej;

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do opieki zdrowotnej, w tym do leków, jest podstawowym prawem pacjenta. Pacjenci 
będą korzystać z opieki i usług tylko wtedy, gdy będą one dostępne w odpowiednim czasie i 
przystępne cenowo dla wszystkich, którzy ich potrzebują. Zasada sprawiedliwego dostępu do 
EPF opiera się na potrzebach, nie na środkach.

Poprawka 462
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) wspieranie istniejącego i 
przyszłego prawodawstwa Unii w 
dziedzinie zdrowia, zwiększenie 
dostępności w Unii leków, terapii i 
wyrobów medycznych, przyczynianie się 
do ich dostępności i przystępności 
cenowej, wspieranie bezpiecznego i 
skutecznego stosowania oraz wspieranie 
badań naukowych w opiece zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 463
Mick Wallace

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 

2) wspieranie istniejącego i 
przyszłego prawodawstwa Unii w 
dziedzinie zdrowia, zwiększenie 
dostępności w Unii leków, wyrobów 
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cenowej oraz wspieranie innowacji; medycznych i innych istotnych produktów, 
przyczynianie się do ich dostępności i 
przystępności cenowej, wspieranie 
bezpiecznego i skutecznego stosowania 
oraz wspieranie badań naukowych i 
innowacji w opiece zdrowotnej;

Or. en

Uzasadnienie

Program nie powinien ograniczać się do produktów istotnych w kontekście kryzysu i powinien 
wspierać innowacje w dziedzinie opieki, a także produkty przynoszące korzyści wszystkim 
pacjentom w Unii w sprawiedliwy sposób.

Poprawka 464
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) zwiększenie dostępności w Unii 
leków, terapii i wyrobów medycznych, 
przyczynianie się do ich dostępności i 
przystępności cenowej, wspieranie ich 
bezpiecznego i skutecznego stosowania 
oraz wspieranie badań naukowych i 
innowacji w opiece zdrowotnej, z korzyścią 
netto dla zdrowia publicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Innowacje są środkiem, nie celem. Innowacyjność sama w sobie nie jest czymś dobrym, może 
przynieść ulepszenia, ale też pogorszyć stan rzeczy. Dlatego ważne jest, aby określić, jakiego 
rodzaju badania i innowacje są nam potrzebne – tylko wtedy można je włączyć do celów 
ogólnych.

Poprawka 465
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) przywrócenie niezależności 
farmaceutycznej Unii w celu poprawy 
zapewniania dostępności w Unii leków, 
szczepionek i narzędzi diagnostycznych, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji za 
pośrednictwem strategii farmaceutycznej;

Or. en

Poprawka 466
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) zwiększenie dostępności w Unii 
leków, wyrobów medycznych i innych 
istotnych produktów, przyczynianie się do 
ich dostępności i przystępności cenowej, 
wspieranie bezpiecznego i skutecznego 
stosowania oraz wspieranie badań 
naukowych i innowacji w opiece 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 467
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) poprawa dostępności w Unii, a 
szczególnie w regionach najbardziej 
oddalonych oraz w krajach i terytoriach 
zamorskich, leków, wyrobów medycznych 
i innych produktów istotnych w kontekście 
kryzysu, przyczynianie się do ich 
przystępności cenowej oraz wspieranie 
innowacji;

Or. fr

Poprawka 468
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich dostępności i 
przystępności cenowej nie tylko w czasach 
kryzysu, oraz wspieranie badań i 
innowacji;

Or. en

Poprawka 469
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, w tym 
produktów, które mają zasadnicze 
znaczenie podczas kryzysu,  przyczynianie 
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się do ich przystępności cenowej oraz 
wspieranie innowacji;

Or. en

Poprawka 470
Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 3 – paragraph 1 – point 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych istotnych 
produktów, przyczynianie się do ich 
przystępności cenowej, wspieranie ich 
bezpiecznego użytkowania oraz 
wzmocnienie badań i wspieranie 
innowacji;

Or. pl

Poprawka 471
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich dostępności i 
przystępności cenowej oraz wspieranie 
innowacji;

Or. en

Poprawka 472
Inese Vaidere
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
wyrobów medycznych i innych produktów 
istotnych w kontekście kryzysu, 
przyczynianie się do ich przystępności 
cenowej oraz wspieranie innowacji;

2) poprawa dostępności w Unii leków, 
metod leczenia, wyrobów medycznych 
i innych produktów istotnych w kontekście 
kryzysu, przyczynianie się do ich 
przystępności cenowej oraz wspieranie 
innowacji;

Or. en

Poprawka 473
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej, harmonizacji 
edukacji i szkolenia oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk, kompetencjom 
zdrowotnym, wspólnym celom w zakresie 
zdrowia, wskaźnikom i pacjentom oraz 
wymianie porównywalnych danych w celu 
zwiększenia ogólnego poziomu zdrowia 
publicznego.

Or. en

Poprawka 474
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i nadanie im większej 
odporności i szybkiego reagowania na 
kryzysy, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz w większym 
stopniu skoordynowanej współpracy 
między państwami członkowskimi, 
stałemu wdrażaniu najlepszych praktyk 
i wymianie danych w celu podniesienia 
ogólnego poziomu zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 475
Kateřina Konečná

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej, harmonizacji 
edukacji i szkolenia oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk, poprawie 
kompetencji zdrowotnych wśród obywateli 
i pacjentów i wymianie porównywalnych 
danych w celu zwiększenia ogólnego 
poziomu zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 476
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Sándor Rónai
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej i ekologicznej oraz 
wsparciu zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie 
porównywalnych danych w celu 
podniesienia ogólnego poziomu zdrowia 
publicznego i kompetencji zdrowotnych 
ludności.

Or. en

Poprawka 477
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej, ich zrównoważonego 
charakteru i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej, która w pełni 
respektuje europejskie ramy ochrony 
danych, dzięki harmonizacji edukacji i 
szkolenia, oraz wsparciu zintegrowanej 
i skoordynowanej współpracy między 
państwami członkowskimi, stałemu 
wdrażaniu najlepszych praktyk i wymianie 
porównywalnych danych w celu 
zwiększenia ogólnego poziomu zdrowia 
publicznego;

Or. en
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Uzasadnienie

Musimy również wzmocnić stabilność systemów opieki zdrowotnej. Niezwykle ważne jest, aby 
transformacja cyfrowa w pełni respektowała europejskie ramy ochrony danych (patrz ust. 33 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie unijnej strategii w 
zakresie zdrowia publicznego po pandemii COVID-19).

Poprawka 478
Mick Wallace, Clare Daly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej wszystkich usług i 
procedur opieki zdrowotnej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 479
Pascal Arimont, Cindy Franssen, Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, stałemu 
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w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

wdrażaniu najlepszych praktyk i wymianie 
danych w celu podniesienia ogólnego 
poziomu zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 480
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej, harmonizacji 
edukacji i szkolenia oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu zwiększenia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 481
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
w imieniu grupy S&D
Martina Dlabajová
w imieniu grupy Renew
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
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transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie 
porównywalnych oraz 
międzyoperacyjnych danych w celu 
podniesienia ogólnego poziomu zdrowia 
publicznego.

Or. en

Poprawka 482
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

3) wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu zapewnienia międzyoperacyjności 
ich działań i podniesienia ogólnego 
poziomu zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 483
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wzmocnienie systemów opieki 3) wzmocnienie systemów opieki 
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zdrowotnej i siły roboczej w sektorze 
służby zdrowia, między innymi dzięki 
transformacji cyfrowej oraz wsparciu 
zintegrowanej i skoordynowanej 
współpracy między państwami 
członkowskimi, stałemu wdrażaniu 
najlepszych praktyk i wymianie danych 
w celu podniesienia ogólnego poziomu 
zdrowia publicznego.

zdrowotnej, infrastruktury zdrowotnej 
i siły roboczej w sektorze służby zdrowia, 
między innymi dzięki transformacji 
cyfrowej oraz wsparciu zintegrowanej 
i skoordynowanej współpracy między 
państwami członkowskimi, stałemu 
wdrażaniu najlepszych praktyk i wymianie 
danych w celu podniesienia ogólnego 
poziomu zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 484
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) wspieranie i wzmacnianie 
istniejącego i przyszłego prawodawstwa 
Unii w dziedzinie zdrowia w celu poprawy 
dostępności w Unii leków, wyrobów 
medycznych i innych produktów istotnych 
w przypadku niedoborów, przyczynianie 
się do ich dostępności i przystępności 
cenowej;

Or. fr

Poprawka 485
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, María 
Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) zmniejszanie nierówności w 
zakresie zdrowia pomiędzy państwami 
członkowskimi i w obrębie państw 
członkowskich, przy uwzględnieniu 
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podejścia „zdrowie we wszystkich 
politykach”;

Or. en

Poprawka 486
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) wspierania systematycznej oceny 
wpływu na zdrowie innych obszarów 
polityki UE, przy zapewnieniu 
kompleksowego podejścia „zdrowie we 
wszystkich politykach”;

Or. en

Poprawka 487
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) wspierania działania mającego na 
celu zapewnienie równego dostępu do 
opieki zdrowotnej, innowacyjnych metod 
leczenia, leków i wyrobów medycznych;

Or. en

Poprawka 488
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) wspieranie działań w odniesieniu 
do integracyjnych systemów opieki 
zdrowotnej, skoncentrowanych na 
człowieku i opartych na wynikach;

Or. en

Poprawka 489
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) przyczynianie się do profilaktyki 
chorób poprzez przeciwdziałanie 
kluczowym czynnikom ryzyka 
środowiskowego;

Or. en

Poprawka 490
Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) sprawienie, aby systemy opieki 
zdrowotnej stały się odporne i lepiej 
reagowały na kryzysy zdrowotne;

Or. en

Poprawka 491
Jessica Polfjärd
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) wspieranie zapobiegania 
chorobom zakaźnym w Unii;

Or. en

Poprawka 492
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) wspieranie promocji zdrowia, 
ochrony zdrowia i zapobiegania 
chorobom, zmniejszanie nierówności i 
nieuzasadnionych nierówności w zakresie 
zdrowia, poprawa zdrowia fizycznego i 
psychicznego, uwzględnienia w 
szczególności kluczowych czynników 
ryzyka związanych ze stylem życia, z 
naciskiem na wartość dodaną Unii i 
przejścia do zdrowszych i bardziej 
odpornych społeczeństw;

Or. en

Poprawka 493
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) zapewnianie zintegrowanej opieki 
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zdrowotnej, dostępnej na szczeblu 
lokalnym lub regionalnym, 
umożliwiającej lepsze wsparcie pacjentów 
w ich środowisku lokalnym i społecznym;

Or. en

Poprawka 494
Rob Rooken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele ogólne, o których mowa w art. 3, 
osiąga się, realizując następujące cele 
szczegółowe, w stosownych przypadkach 
zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”:

Cele ogólne, o których mowa w art. 3, 
osiąga się, realizując następujące cele 
szczegółowe, w oczekiwaniu na wyniki 
niezależnych ocen wpływu na zdrowie, 
opartych na danych naukowych:

Or. nl

Poprawka 495
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele ogólne, o których mowa w art. 3, 
osiąga się, realizując następujące cele 
szczegółowe, w stosownych przypadkach 
zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie”:

Cele ogólne, o których mowa w art. 3, 
osiąga się, realizując następujące cele 
szczegółowe, w stosownych przypadkach 
zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie” i z 
zasadą „zdrowie we wszystkich 
politykach”:

Or. en
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Poprawka 496
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) uwzględnienie głównych 
czynników ryzyka związanych ze stylem 
życia, a także czynników ryzyka 
środowiskowego oraz poprawa zdrowia 
fizycznego i psychicznego;

Or. en

(Powiązana z poprawką tego samego autora do art. 3 ust. 1 pkt -1a).)

Uzasadnienie

This specific objective is inserted as a new first specific objective to reflect the element of 
health promotion and disease prevention of the newly introduced first general objective by the 
same author. Moreover, addressing key lifestyle risks is explicitly listed in the first specific 
objective of the current programme and should also be listed here as the first specific 
objective. While there have been many fatalities due to COVID-19, there are many many 
more due to key lifestyle risk and environmental risks. The first specific objective should 
therefore take a broad approach to public health before cross-border health threats and 
crisis-related aspects.

Poprawka 497
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) wdrożenie prawa do szybkiego 
dostępu do przystępnej cenowo, 
prewencyjnej i objawowej opieki 
zdrowotnej dobrej jakości oraz 
promowanie korzystania z ocen wpływu 
równości zdrowotnej we wszystkich 
istotnych obszarach polityki;

Or. en
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(Powiązana z poprawką tego samego autora do art. 3 ust. 1 pkt -1a).)

Uzasadnienie

Ten cel szczegółowy został dodany jako nowy pierwszy cel szczegółowy na początku celów 
szczegółowych, aby odzwierciedlić element zmniejszania nierówności w zakresie zdrowia w 
celu ogólnym, nowo wprowadzonym przez tego samego autora. W drugim celu szczegółowym 
powinno się przyjąć szerokie podejście do zdrowia publicznego przed transgranicznymi 
zagrożeniami zdrowia i aspektami związanymi z kryzysem. Prawo do szybkiego dostępu do 
przystępnej cenowo, prewencyjnej i objawowej opieki zdrowotnej dobrej jakości jest zasadą 
16. Europejskiego filara praw socjalnych.

Poprawka 498
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt -1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1b) wspieranie wdrażania strategii 
„zero zanieczyszczeń” na rzecz 
nietoksycznego środowiska;

Or. en

Poprawka 499
Traian Băsescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i reagowania na nie oraz zarządzanie 
kryzysami zdrowotnymi, w tym poprzez 
koordynację, dostarczanie i rozmieszczanie 
zdolności do reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne w dziedzinie zdrowia, 
gromadzenie danych i nadzór;

1) wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i reagowania na nie oraz zarządzanie 
kryzysami zdrowotnymi, w tym poprzez 
koordynację, dostarczanie i rozmieszczanie 
zdolności do reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne w dziedzinie zdrowia, 
gromadzenie danych i nadzór, w tym 
poprzez zwiększenie zdolności systemów 
opieki zdrowotnej wszystkich państw 
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członkowskich do szybkiego budowania 
autonomicznych szpitali mobilnych, w 
których można leczyć chorych w pobliżu 
ognisk zakażeń;

Or. ro

Poprawka 500
Joanna Kopcińska

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i reagowania na nie oraz zarządzanie 
kryzysami zdrowotnymi, w tym poprzez 
koordynację, dostarczanie i rozmieszczanie 
zdolności do reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne w dziedzinie zdrowia, 
gromadzenie danych i nadzór;

1) w pełnej zgodności z art. 168 ust. 5 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, wzmocnienie zdolności Unii, 
w tym EMA i ECDC, w zakresie 
zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i reagowania na nie oraz zarządzanie 
kryzysami zdrowotnymi, w tym poprzez 
koordynację, dostarczanie i rozmieszczanie 
zdolności do reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne w dziedzinie zdrowia, 
gromadzenie danych i nadzór;

Or. en

Poprawka 501
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i reagowania na nie oraz zarządzanie 
kryzysami zdrowotnymi, w tym poprzez 
koordynację, dostarczanie i rozmieszczanie 
zdolności do reagowania na sytuacje 

1) wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i reagowania na nie oraz zarządzanie 
kryzysami zdrowotnymi, w tym poprzez 
koordynację, dostarczanie i rozmieszczanie 
zdolności do reagowania na sytuacje 
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nadzwyczajne w dziedzinie zdrowia, 
gromadzenie danych i nadzór;

nadzwyczajne w dziedzinie zdrowia, 
gromadzenie danych i nadzór, a także 
koordynacja testów warunków skrajnych 
w krajowych systemach opieki zdrowotnej;

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe znaczenie ma przeprowadzanie testów warunków skrajnych w krajowych systemach 
opieki zdrowotnej. Do przeprowadzenia testów warunków skrajnych wezwał Parlament 
Europejski w swojej rezolucji w sprawie unijnej strategii w zakresie zdrowia publicznego po 
pandemii COVID-19 z dnia 10 lipca 2020 r. (zob. ust. 9).

Poprawka 502
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel, Mohammed Chahim, Sándor Rónai

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i reagowania na nie oraz zarządzanie 
kryzysami zdrowotnymi, w tym poprzez 
koordynację, dostarczanie i rozmieszczanie 
zdolności do reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne w dziedzinie zdrowia, 
gromadzenie danych i nadzór;

1) wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i reagowania na nie oraz zarządzanie 
kryzysami zdrowotnymi, w tym poprzez 
koordynację, dostarczanie i rozmieszczanie 
zdolności do reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne w dziedzinie zdrowia, 
gromadzenie danych, nadzór i ocena 
zagrożeń dla zdrowia;

Or. en

Poprawka 503
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i reagowania na nie oraz zarządzanie 
kryzysami zdrowotnymi, w tym poprzez 
koordynację, dostarczanie i rozmieszczanie 
zdolności do reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne w dziedzinie zdrowia, 
gromadzenie danych i nadzór;

1) wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i reagowania na nie oraz zarządzanie 
kryzysami zdrowotnymi, w tym poprzez 
organizowanie testów warunków 
skrajnych, koordynację, dostarczanie 
i rozmieszczanie zdolności do reagowania 
na sytuacje nadzwyczajne w dziedzinie 
zdrowia, gromadzenie danych i nadzór;

Or. en

Poprawka 504
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - akapit 1 - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i reagowania na nie oraz zarządzanie 
kryzysami zdrowotnymi, w tym poprzez 
koordynację, dostarczanie i rozmieszczanie 
zdolności do reagowania na sytuacje 
nadzwyczajne w dziedzinie zdrowia, 
gromadzenie danych i nadzór;

1) wzmocnienie zdolności Unii 
w zakresie zapobiegania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia oraz gotowości 
i szybkiego reagowania na nie oraz 
zarządzanie kryzysami zdrowotnymi, 
w tym poprzez koordynację, dostarczanie 
i rozmieszczanie zdolności do reagowania 
na sytuacje nadzwyczajne w dziedzinie 
zdrowia, gromadzenie danych i nadzór;

Or. es

Poprawka 505
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) wspieranie działań mających na 
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celu stworzenie i rozwój platformy UE ds. 
niedoborów, opartej na jednym 
zharmonizowanym modelu gromadzenia 
danych i systemach zgłaszania 
niedoborów, międzyoperacyjności, w tym 
pełne wdrożenie skutecznej unijnej 
infrastruktury telematycznej, która 
połączy dane dotyczące medycyny z 
danymi dotyczącymi łańcucha dostaw 
poprzez wzajemne połączenie programu 
SPOR i systemu FMD;

Or. en

Poprawka 506
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
Susana Solís Pérez, Andreas Glück, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Wspieranie wzmacniania 
kompetencji i zasobów europejskich 
agencji zdrowia, a mianowicie ECDC i 
EMA, Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), 
Europejskiej Agencji Chemikaliów 
(ECHA) oraz EU-OSHA;

Or. en

Poprawka 507
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) stworzenie i rozwój platformy UE 
ds. niedoborów, opartej na jednym 
zharmonizowanym modelu gromadzenia 
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danych i systemach zgłaszania 
niedoborów, międzyoperacyjności, w tym 
pełne wdrożenie skutecznej unijnej 
infrastruktury telematycznej, która 
połączy dane dotyczące medycyny z 
danymi dotyczącymi łańcucha dostaw 
poprzez wzajemne połączenie programu 
SPOR i systemu FMD;

Or. en

Poprawka 508
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) wspieranie tworzenia, rozwoju i 
wdrażania strategii zwalczania 
niedoborów leków i wyrobów medycznych 
w celu zapewnienia dostępu do leczenia 
wszystkim pacjentom w Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 509
Danilo Oscar Lancini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) wspieranie działań mających na 
celu modernizację i digitalizację sieci 
regulacyjnej UE na szczeblu europejskim 
i krajowym;

Or. en
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Poprawka 510
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - akapit 1 - punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) promowanie ogólnie pojętego 
kształcenia medycznego i sanitarnego 
online;

Or. es

Poprawka 511
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) wspieranie działań mających na 
celu modernizację i digitalizację sieci 
regulacyjnej UE na szczeblu europejskim 
i krajowym;

Or. en

Poprawka 512
Adam Jarubas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) modernizowanie i digitalizacja 
sieci regulacyjnej UE na szczeblu 
europejskim i krajowym;

Or. en
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Poprawka 513
Nicolae Ştefănuță, Véronique Trillet-Lenoir

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) Cele określone w art. 4 są 
realizowane w sposób spójny i przejrzysty 
oraz w sposób skoordynowany z 
działaniami innych programów i agencji 
Unii.

Or. en

Poprawka 514
Christian Ehler
w imieniu grupy PPE
Dan Nica
w imieniu grupy S&D
Martina Dlabajová
w imieniu grupy Renew
Ville Niinistö
w imieniu grupy Verts/ALE
Marisa Matias
w imieniu grupy GUE/NGL
Cristian-Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) zapewnienie dostępności w Unii 
rezerw lub zapasów produktów istotnych 
w kontekście kryzysu oraz rezerw 
personelu medycznego, pracowników 
służby zdrowia i personelu pomocniczego, 
które to rezerwy byłyby uruchamiane 
w przypadku kryzysu;

2) zapewnienie dostępności w Unii 
rezerw produktów istotnych w kontekście 
kryzysu oraz rezerw personelu 
medycznego, pracowników służby zdrowia 
i personelu pomocniczego, które to 
rezerwy byłyby uruchamiane w przypadku 
kryzysu lub niedoboru, zagwarantowanie, 
że rezerw te są sprawiedliwie dostępne dla 
wszystkich państw członkowskich w Unii;

Or. en
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Poprawka 515
Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, César Luena, Rovana Plumb, Milan Brglez, Javi López, 
Łukasz Kohut, Petar Vitanov, István Ujhelyi, Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert 
Hajšel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) zapewnienie dostępności w Unii 
rezerw lub zapasów produktów istotnych 
w kontekście kryzysu oraz rezerw 
personelu medycznego, pracowników 
służby zdrowia i personelu pomocniczego, 
które to rezerwy byłyby uruchamiane 
w przypadku kryzysu;

2) zapewnienie dostępności w Unii 
rezerw lub zapasów produktów 
medycznych istotnych w kontekście 
kryzysu oraz rezerw personelu 
medycznego, pracowników służby zdrowia 
i personelu pomocniczego, które to 
rezerwy byłyby uruchamiane w przypadku 
kryzysu, ulepszenie szkolenia 
pracowników służby zdrowia i 
aktualizacja ich wiedzy;

Or. en

Poprawka 516
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - akapit 1 - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) zapewnienie dostępności w Unii 
rezerw lub zapasów produktów istotnych 
w kontekście kryzysu oraz rezerw 
personelu medycznego, pracowników 
służby zdrowia i personelu pomocniczego, 
które to rezerwy byłyby uruchamiane 
w przypadku kryzysu;

2) zapewnienie dostępności w Unii 
rezerw lub zapasów produktów istotnych 
w kontekście kryzysu oraz zdolności 
produkcyjnych, a także rezerw personelu 
medycznego, pracowników służby zdrowia 
i personelu pomocniczego, które to 
rezerwy byłyby uruchamiane w przypadku 
kryzysu;

Or. es

Poprawka 517
Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Nathalie 
Loiseau, Bernard Guetta, Stéphanie Yon-Courtin, Ilana Cicurel, Fabienne Keller, 
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Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) zapewnienie dostępności w Unii 
rezerw lub zapasów produktów istotnych 
w kontekście kryzysu oraz rezerw 
personelu medycznego, pracowników 
służby zdrowia i personelu pomocniczego, 
które to rezerwy byłyby uruchamiane 
w przypadku kryzysu;

2) zapewnienie dostępności w Unii 
rezerw lub zapasów produktów istotnych 
w kontekście kryzysu oraz rezerw 
personelu medycznego, pracowników 
służby zdrowia i personelu pomocniczego, 
które to rezerwy byłyby uruchamiane 
w przypadku kryzysu, np. europejskiego 
korpusu medycznego;

Or. en

Poprawka 518
Jessica Polfjärd

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) zapewnienie dostępności w Unii 
rezerw lub zapasów produktów istotnych 
w kontekście kryzysu oraz rezerw 
personelu medycznego, pracowników 
służby zdrowia i personelu pomocniczego, 
które to rezerwy byłyby uruchamiane 
w przypadku kryzysu;

2) zapewnienie dostępności w Unii 
rezerw produktów istotnych w kontekście 
kryzysu oraz rezerw personelu 
medycznego, pracowników służby zdrowia 
i personelu pomocniczego, które to 
rezerwy byłyby uruchamiane w przypadku 
kryzysu;

Or. en

Poprawka 519
Nathalie Colin-Oesterlé

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) wspieranie tworzenia, rozwoju i 
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wdrażania strategii dotyczącej 
pracowników służby zdrowia w celu 
stworzenia skutecznej siły roboczej w 
obszarze zdrowia publicznego, 
spełniającej te same wysokie standardy w 
całej Unii, a także w celu promowania 
doskonałości wśród personelu 
medycznego i pracowników służby 
zdrowia; w tym celu uproszczenie 
przepisów, tak aby umożliwić 
transgranicznym pracownikom służby 
zdrowia skuteczną mobilność, zwłaszcza w 
przypadku kryzysu lub pandemii;

Or. fr


