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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 
oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014 („Program UE dla zdrowia”)
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0405),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 168 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0152/2020),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ...1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii oraz Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A9-0000/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym..
2 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.



PE653.803v01-00 6/70 PR\1207580PL.docx

PL

Poprawka 1

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, 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 
zarządzaniu chorobami układu 
oddechowego.

Or. en

Poprawka 2

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

i kontrolować te choroby, opracowywać i 
udostępniać produkty służące 
zapobieganiu 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 3

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 zdrowotnym, takim jak 
pandemie i zagrożenia transgraniczne czy 
nabyta oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, a także do 
wspierania państw członkowskich w 
zmaganiach z wyzwaniami takimi jak 
starzejące się społeczeństwo, choroby 
chroniczne czy zapobieganie chorobom, w 
promowaniu zdrowego trybu życia i 
przygotowaniu systemów opieki 
zdrowotnej na nowe technologie.

Or. en
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Poprawka 4

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 systemy 
opieki zdrowotnej są przygotowane na 
przyszłe pandemie. Takie zasoby 
dodatkowe należy wykorzystać tak, aby 
zapewnić przestrzeganie terminów 
przewidzianych w rozporządzeniu [w 
sprawie Instrumentu Unii Europejskiej na 
Rzecz Odbudowy].

Or. en

Poprawka 5

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 
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 
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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.

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 
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 6

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 

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

choroby niezakaźne  i choroby przewlekłe, 
program powinien również promować 
działania, które dotyczą pobocznych 
skutków kryzysu zdrowotnego na 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 
samoleczenia, o ile jest to możliwe i 
stosowne, a jednocześnie gwarantować, że 
pacjenci cierpiący na choroby chroniczne 
mają dostęp do usług opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 7

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 czasach kryzysów 
zdrowotnych i pandemii  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.

Or. en
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Poprawka 8

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, 
których potrzeby mogą być czasami lepiej 
zaspokojone w państwie członkowskim 
innym niż ich własne. Ponadto nie 
wszystkie państwa członkowskie są w 
stanie dostarczyć danych lub 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
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Poprawka 9

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 
interoperacyjność, 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 
interoperacyjność, 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 europejskiego 
elektronicznego rejestru danych 
zdrowotnych 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 
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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.

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 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Prawa pacjentów obejmują 
również prawo do bycia zaangażowanymi 
we wszelkie decyzje mające wpływ na ich 
życie. Ponadto udział pacjentów i 
obywateli ma kluczowe znaczenie dla 
społeczeństwa obywatelskiego, aby 
zaświadczyć, jak podejmowane są decyzje, 
jako kwestia przejrzystości i zaufania. W 
takim rozumieniu rola pacjentów jest 
wyraźnie określona w większości unijnych 
przepisów dotyczących produktów 
farmaceutycznych. Unijny ustawodawca 
zdecydował, że pacjenci są pełnoprawnymi 
członkami Komitetu ds. Sierocych 
Produktów Leczniczych ustanowionego 
na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego 
i Rady1a, Komitetu Pediatrycznego 
ustanowionego na podstawie art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady1b, 
Komitetu  ds. Terapii Zaawansowanych 
ustanowionego na podstawie art. 21 
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rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady1c, 
Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii ustanowionego na 
podstawie art. 61a rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady1d oraz Zarządu ustanowionego na 
podstawie art. 65 rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004.
___________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych 
produktów leczniczych (Dz.U. L 18 
z 22.1.2000, s. 1).
1b Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz.U. L 378 z 
27.12.2006, s. 1).
1c Rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 listopada 2007 r. w sprawie produktów 
leczniczych terapii zaawansowanej 
i zmieniające dyrektywę 2001/83/WE oraz 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
(Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 121).
1d Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004 r. ustanawiające 
wspólnotowe procedury wydawania 
pozwoleń dla produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i do celów 
weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz 
ustanawiające Europejską Agencję Leków 
(Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1).

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Systemy opieki zdrowotnej 
świadczące dostosowane usługi zdrowotne 
pacjentom o wielu schorzeniach, od 
zintegrowanej opieki zdrowotnej, w tym 
profilaktyki, po usługi opieki ciągłej, są 
skoncentrowane na pacjencie. Program 
powinien zatem zapewniać wsparcie przy 
przechodzeniu z opieki zdrowotnej 
skoncentrowanej na chorobie na opiekę 
zdrowotną skoncentrowaną na pacjencie, 
przy integracji usług opieki zdrowotnej i 
opieki ciągłej, a także powinien wspierać 
reformy systemów zdrowotnych 
prowadzące do opieki zdrowotnej opartej 
na wynikach.

Or. en

Poprawka 12

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, 

(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. 
Wspieranie i uznawanie innowacji 
mających wpływ na zdrowie pomaga w 
podejmowaniu wyzwań związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w sektorze 
zdrowia również w kontekście zmian 
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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.

demograficznych. Ponadto działania 
mające na celu zmniejszenie nierówności 
w zakresie zdrowia 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 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Program powinien zapewniać 
równy dostęp do opieki zdrowotnej. 
„Nierówny dostęp do opieki zdrowotnej” 
oznacza 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. Nierówny dostęp do 
opieki zdrowotnej to problem, którego 
można uniknąć przy pomocy racjonalnych 
środków, a tym samym można zapobiegać 
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jego wystąpieniu.

Or. en

Poprawka 14

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 ryzyka natury 
genetycznej, fizjologicznej, środowiskowej 
i behawioralnej. 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.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Choroby zakaźne, takie jak 
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HIV/AIDS, gruźlica i wirusowe zapalenie 
wątroby mają wymiar społeczny, którym 
należy się zając z uwagi na jego 
bezpośredni wpływ na zdolność do 
zwalczania tych chorób. W związku z tym 
kluczowe znaczenie mają inwestycje w 
innowacyjne strategie społecznościowe 
mające na celu zwalczanie chorób 
zakaźnych. Program powinien zapewnić 
odpowiednie środki techniczne i 
finansowe, aby wypracować 
zrównoważoną regionalną reakcję na 
walkę z HIV/AIDS, gruźlicą i zapaleniem 
wątroby w Europie, co ma decydujące 
znaczenie dla osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Wczesne wykrywanie i 
monitorowanie odgrywa kluczową rolę we 
wszystkich strategiach dotyczących 
leczenia i profilaktyki. Zapobieganie ma 
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, 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 



PR\1207580PL.docx 19/70 PE653.803v01-00

PL

zapobiegania, wczesnej diagnostyki i 
badań przesiewowych. Obejmuje to usługi 
w zakresie zapobiegania chorobom w 
ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Or. en

Poprawka 17

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 i behawioralnym 
czynnikom ryzyka, takim jak używanie 
tytoniu i powiązanych produktów oraz 
narażenie na ich emisje, szkodliwe 
używanie alkoholu i zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających i 
substancji psychoaktywnych. 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 
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 
zdrowie we wszystkich obszarach polityki. 
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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 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

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, 
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, 
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 niezakaźnych, takich jak 
choroby układu krążenia, choroby 
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neurodegeneracyjne, choroby układu 
oddechowego i cukrzyca.

Or. en

Poprawka 19

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, jakość życia 
pacjentów 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”. 
Program powinien zapewnić 
zrównoważony charakter usług w zakresie 
opieki nad chorymi na raka oraz terapii 
przeciwbólowych u chorych raka w całej 
Unii.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Powszechnie wiadomo, że choroba 
nowotworowa jest diagnozowana często 
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.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Międzynarodowa Agencja Badań 
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nad Rakiem (IARC) 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 
metod leczenia raka u dorosłych, ponadto 
wymagają one 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. W związku z 
tym istnieje pilna potrzeba odpowiedniego 
przeglądu otoczenia regulacyjnego, aby 
zaspokoić potrzeby dzieci i młodzieży. W 
związku z tym program powinien 
przewidywać działania w tym zakresie, w 
szczególności mające na celu 
wzmocnienie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
1901/20061a oraz wspieranie 
transgranicznej współpracy badawczej 
poprzez przyznawanie odpowiednich 
środków.
____________________
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 
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z 27.12.2006, s. 1).

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19c) 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 
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 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 krajów słabiej rozwiniętych 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, przystępności, 
akceptowalności, możliwości 
adaptacyjnych i jakości wykształcenia 
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pracowników służby zdrowia.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zgodnie z art. 114 TFUE 
w przyjmowanym przez Unię 
prawodawstwie dotyczącym ustanowienia 
i funkcjonowania rynku wewnętrznego 
należy zapewnić wysoki poziom ochrony 
zdrowia. 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 przyjmowanym przez Unię 
prawodawstwie dotyczącym ustanowienia 
i funkcjonowania rynku wewnętrznego 
należy zapewnić wysoki poziom ochrony 
zdrowia. 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 dzięki 
przejrzystym, spójnym i ukierunkowanym 
na pacjenta informacjom medycznym. 
Taki dostęp mógłby być zapewniony dzięki 
stabilnej i stałej współpracy w zakresie 
oceny technologii medycznych z myślą o 
wspieraniu państw członkowskich w 
podejmowaniu decyzji.

Or. en
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Poprawka 24

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 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 dokonujące oceny 
technologii medycznych. 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 
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działania innowacyjne europejskiego 
przemysłu farmaceutycznego w Unii i na 
świecie. Program powinien wspierać 
wdrażanie „Strategii farmaceutycznej dla 
Europy”.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Zakażenia szpitalne to zakażenia, 
do których dochodzi podczas leczenia 
innego stanu chorobowego. Europejskie 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) szacuje, że zakażenia 
szpitalne 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 
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 
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pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli 
zakażeń związanych z opieką zdrowotną1a.
__________________
1a (Dz.U. C 151 z 3.7.2009, s. 1)

Or. en

Poprawka 26

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, 
porównywalne i wiarygodne dane, w tym 
rzeczywiste dane dotyczące opieki 
zdrowotnej, na potrzeby kształtowania 
polityki i monitorowania.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)
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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 w sprawie 
stosowania praw pacjentów w 
transgranicznej opiece zdrowotnej, 
obejmuje współpracę w zakresie oceny 
technologii medycznych (HTA) 
i europejskich sieci referencyjnych (ESR). 
Są 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. 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 danej 
części populacji i na danych obszarach, 
tak aby zmaksymalizować ich wpływ.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na mocy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, to wirtualne sieci 

(27) Europejskie sieci referencyjne, 
ustanowione na mocy dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE16, to wirtualne sieci 
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obejmujące świadczeniodawców 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.

obejmujące świadczeniodawców w całej 
Europie. Ich celem jest ułatwienie dyskusji 
na temat chorób rzadkich lub złożonych, 
które wymagają wysoce specjalistycznego 
leczenia oraz skoncentrowania wiedzy 
i zasobów. Europejskie sieci referencyjne 
są przełomową platformą, która stanowi 
wyjątkową szansę i która, w oparciu o 
innowacyjne wykorzystanie i wymianę 
wiedzy i danych dotyczących zdrowia 
ponad granicami, ma na celu poprawę 
diagnostyki i opieki nad osobami 
cierpiącymi na rzadkie lub złożone 
choroby. W związku z tym w ramach 
programu należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie na rzecz koordynacji i 
współpracy zarówno istniejących, jak i 
przyszłych europejskich sieci 
referencyjnych poprzez dotacje lub inne 
instrumenty, które są odpowiednie do 
zamierzonego celu. Powinno ono 
zwiększyć obecny poziom finansowania, 
aby zagwarantować, że europejskie sieci 
referencyjne będą realizować cele 
określone w ich misji. 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 również przyczynić się do 
usprawnienia tworzenia sieci kontaktów 
za pośrednictwem europejskich sieci 
referencyjnych i innych sieci 
ponadnarodowych. Należy rozważyć 
umocnienie europejskich sieci 
referencyjnych oraz wsparcie tworzenia 
nowych europejskich sieci referencyjnych 
w celu uwzględnienia chorób zakaźnych, 
zagrożonych ciąż oraz rzadkich i 
złożonych chorób psychicznych. W ramach 
programu należy również rozważyć 
rozszerzenie europejskich sieci 
referencyjnych w postaci sieci 
doskonałości w dziedzinie chorób 
zakaźnych i niezakaźnych, w tym chorób 
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nowotworowych i nowotworów u dzieci. 
Umocnienie europejskich sieci 
referencyjnych może odgrywać kluczową 
rolę we wspieraniu przyjęcia wspólnych 
nowo opracowanych ram badań 
przesiewowych na szczeblu Unii, 
począwszy od kryteriów i mechanizmów 
wyboru chorób, w celu zniwelowania 
istniejących nierówności w zakresie 
monitorowania w państwach 
członkowskich. Program powinien 
wspierać realizację działań, które 
pobudzają opracowywanie i udostępnianie 
terapii, programy badań przesiewowych 
oraz europejskie rejestry pacjentów w 
przypadku chorób rzadkich.

__________________ __________________
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 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Należy ustanowić radę sterującą 
ds. zdrowia w ramach Programu UE dla 
zdrowia, aby zapewnić spójną realizację 
działań przewidzianych w tym programie. 
Ta niezależna grupa zainteresowanych 
stron powinna być odpowiedzialna między 
innymi za koordynację, współpracę w 
zakresie realizacji działań oraz tworzenie 
synergii między Programem UE dla 
zdrowia a innymi programami, które 
obejmują kwestie zdrowia.

Or. en
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Poprawka 30

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 
i odpowiedzialności państw członkowskich 
w dziedzinach objętych programem. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną w tym samym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(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 
na rynku, łatwości 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 
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 samym artykule, niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 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

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 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, 
wspieranie bezpiecznego i skutecznego 
stosowania oraz wspieranie badań 
naukowych i innowacji w opiece 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 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 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 
porównywalnych danych w celu 
zwiększenia ogólnego poziomu zdrowia 
publicznego;

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) umocnienie systemów opieki 
zdrowotnej, tak aby stały się one odporne 
na kryzysy i pandemie, oraz opracowanie 
planu gotowości;

Or. en

Poprawka 35

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 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
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) działania wspierające mające na 
celu zwiększenie badań i rozwoju, w tym w 
drodze badań klinicznych, w Unii 
odnośnych produktów związanych z 
kryzysem oraz dostęp do danych 
dotyczących stosowania takich produktów 
w systemach opieki zdrowotnej oraz ich 
analiza;

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) wspierania działań mających na 
celu przekształcenie sektora opieki 
zdrowotnej w sektor, który obejmuje 
systemy opieki i zdrowia skoncentrowane 
na człowieku i oparte na wynikach;

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) wspieranie tworzenia i wdrażania 
europejskiego systemu elektronicznych 
kart zdrowia;
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Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b) umocnienia unijnego ekosystemu 
innowacji, aby zapewnić rozwój i 
absorpcję nowej generacji leków, 
szczepionek i wyrobów medycznych w celu 
sprostania rosnącym wyzwaniom i 
oczekiwaniom w zakresie opieki 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c) zwiększanie równego i szybkiego 
dostępu do dobrej jakości, trwałych i 
przystępnych cenowo usług opieki 
zdrowotnej i usług powiązanych 
ukierunkowanych na pacjenta;

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) wspieranie działań mających na 
celu zwiększenie zdolności systemów 
opieki zdrowotnej w zakresie rozwijania 

5) wspieranie działań mających na 
celu przeciwdziałanie nierównościom pod 
względem stanu zdrowia i zwiększenie 
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profilaktyki chorób i promocji zdrowia, 
zapewnienie przestrzegania praw pacjenta 
i wzmocnienie transgranicznej opieki 
zdrowotnej, a także promowanie 
doskonałości wśród personelu 
medycznego i pracowników służby 
zdrowia;

zdolności systemu opieki zdrowotnej do 
wspierania profilaktyki chorób, wczesnej 
diagnostyki i badań przesiewowych oraz 
wdrożenia promocji zdrowia, między 
innymi przez promowanie aktywności 
fizycznej, edukacji zdrowotnej, praw 
pacjenta i transgranicznej opieki 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) wspieranie tworzenia, rozwoju i 
wdrażania strategii dotyczącej 
pracowników służby zdrowia w celu 
stworzenia skutecznej siły roboczej dla 
zdrowia publicznego o tak samo wysokich 
standardach w całej Unii, oraz 
promowanie doskonałości wśród 
personelu medycznego i pracowników 
służby zdrowia;

Or. en

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) wspieranie działań w zakresie 
nadzoru, profilaktyki, diagnostyki oraz 
leczenia i opieki w przypadku chorób 
niezakaźnych, a w szczególności 
nowotworów;

6) wspieranie działań w zakresie 
nadzoru, profilaktyki, diagnostyki oraz 
leczenia i opieki w przypadku chorób 
niezakaźnych, w tym chorób 
nowotworowych, chorób układu krążenia, 
przewlekłych chorób układu 
oddechowego, cukrzycy i zaburzeń 
zdrowia psychicznego, w celu poprawy 



PE653.803v01-00 38/70 PR\1207580PL.docx

PL

jakości życia;

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) rozwiązanie kwestii 
niezaspokojonych potrzeb dzieci i 
nastolatków chorujących na raka oraz 
tych, które przeżyły chorobę 
nowotworową, za pomocą specjalnych 
programów i planów w ramach 
europejskiej sieci referencyjnej ds. chorób 
nowotworowych u dzieci oraz wcześniej 
istniejących struktur badawczych, aby 
zapewnić wykorzystanie ich pełnego 
potencjału, dążąc do wymaganego 
poziomu postępów w tej niedostatecznie 
rozwiniętej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) wspieranie zintegrowanych działań 
państw członkowskich, w szczególności 
ich systemów opieki zdrowotnej, w tym 
wdrażanie praktyk zapobiegawczych 
o dużej skali oddziaływania, oraz 
rozszerzanie sieci kontaktów poprzez 
europejskie sieci referencyjne i inne sieci 
ponadnarodowe;

9) wspieranie zintegrowanych działań 
państw członkowskich, w szczególności 
ich systemów opieki zdrowotnej, w tym 
wdrażanie praktyk zapobiegawczych 
o dużej skali oddziaływania, określenie 
technologii medycznych, które mogą 
skorzystać z unijnej oceny, oraz 
rozszerzanie sieci kontaktów poprzez 
europejskie sieci referencyjne i inne sieci 
ponadnarodowe;
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Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) wspieranie wdrażania rejestrów 
europejskich sieci referencyjnych i 
rejestrów chorób nowotworowych;

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b) wspieranie tworzenia sieci 
doskonałości w dziedzinie chorób 
zakaźnych i niezakaźnych;

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 9 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9c) wspieranie opracowywania 
europejskich wytycznych dotyczących 
zarządzania chorobami w odniesieniu do 
chorób zakaźnych i niezakaźnych, takich 
jak choroby nowotworowe, choroby 
nowotworowe u dzieci, choroby układu 
krążenia, choroby neurodegeneracyjne, 
choroby układu oddechowego i cukrzyca, 
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w ramach sieci doskonałości;

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia [Instrument Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy], są 
wdrażane w ramach programu dzięki 
kwocie do 8 451 000 000 EUR w cenach 
bieżących, o której mowa w art. 3 ust. 2 
lit. a) ppkt (iii) tego rozporządzenia, 
z zastrzeżeniem jego art. 5 ust. 4 i 8.

Środki, o których mowa w art. 2 
rozporządzenia [Instrument Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy], są 
wdrażane w ramach programu dzięki 
kwocie do 8 451 000 000 EUR w cenach 
bieżących, o której mowa w art. 3 ust. 2 
lit. a) ppkt (iii) tego rozporządzenia, 
z zastrzeżeniem jego art. 4 ust. 4 i 8.

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W ramach programu dotacje 
bezpośrednie mogą być przyznawane 
europejskim sieciom referencyjnym, bez 
zaproszenia do składania wniosków. 
Dotacje bezpośrednie mogą być również 
przyznawane innym sieciom 
transnarodowym określonym zgodnie 
z przepisami UE.

6. W ramach programu dotacje 
bezpośrednie przyznaje się bez zaproszenia 
do składania wniosków dotyczących 
europejskich sieci referencyjnych w 
ramach uproszczonego systemu 
sprawozdawczości finansowej i 
technicznej. Dotacje bezpośrednie mogą 
być również przyznawane innym sieciom 
transnarodowym określonym zgodnie z 
prawem UE, w tym z udziałem 
zdecentralizowanych agencji unijnych.

Or. en
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 7 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) są pozarządowe, nienastawione na 
zysk, niezależne od interesów branżowych, 
handlowych, gospodarczych ani innego 
rodzaju sprzecznych interesów;

(i) są pozarządowe lub nienastawione 
na zysk, niezależne od interesów 
branżowych, handlowych, gospodarczych 
ani innego rodzaju sprzecznych interesów;

Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach Grupy Sterującej ds. Promocji 
Zdrowia, Profilaktyki Chorób 
i Zarządzania Chorobami Niezakaźnym 
Komisja konsultuje się z organami państw 
członkowskich odpowiedzialnymi za 
zdrowie w sprawie planów prac 
opracowanych na potrzeby programu oraz 
jego priorytetów i kierunków 
strategicznych, a także jego wdrażania.

W ramach Grupy Sterującej ds. Promocji 
Zdrowia, Profilaktyki Chorób 
i Zarządzania Chorobami Niezakaźnym 
Komisja konsultuje się z organami państw 
członkowskich odpowiedzialnymi za 
zdrowie, odnośnymi zdecentralizowanymi 
agencjami Unii, Radą Sterującą 
Programem UE dla zdrowia i innymi 
zainteresowanymi stronami, takimi jak 
przedstawiciele organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, zwłaszcza organizacji 
pacjentów, w sprawie planów prac 
opracowanych na potrzeby programu oraz 
jego priorytetów i kierunków 
strategicznych, a także jego wdrażania.

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
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Rada Sterująca Programem UE dla 
zdrowia

1. Komisja ustanawia Radę Sterującą 
Programem UE dla zdrowia („Radę 
Sterującą”), która jako organ 
konsultacyjny doradza jej w kwestiach 
kierowania realizacją, monitorowaniem i 
oceną programu. 
2. Rada Sterująca koncentruje się na 
tworzeniu synergii między programem a 
innymi programami obejmującymi aspekt 
zdrowia, w drodze koordynacji, 
współpracy i synergii, propagując 
zaangażowanie pacjentów i społeczeństwa 
oraz zapewniając Komisji doradztwo 
naukowe i zalecenia. Wykonując swoją 
rolę, Rada Sterująca zapewnia 
zorientowane na wartość działania w 
dziedzinie zdrowia, zrównoważony rozwój 
i lepsze rozwiązania w zakresie zdrowia 
oraz wspiera dostęp i zmniejsza 
nierówności w zakresie zdrowia. 
3. Rada Sterująca jest niezależną 
grupą zainteresowanych stron, składającą 
się z podmiotów z odpowiednich sektorów 
w dziedzinie zdrowia publicznego, 
dobrostanu i ochrony socjalnej, z 
udziałem przedstawicieli regionów i 
lokalnych organów ds. ochrony zdrowia, 
przedstawicieli pacjentów oraz obywateli.
4. W skład Rady Sterującej wchodzi 
od 15 do 20 osób o wysokich 
kwalifikacjach w dziedzinach 
wymienionych w ust. 3. Członków Rady 
Sterującej powołuje Komisja w 
porozumieniu z Parlamentem w drodze 
otwartego zaproszenia do składania 
kandydatur lub wyrażenia 
zainteresowania bądź obu tych procedur.
5. Członków Rady Sterującej mianuje 
się na okres, o którym mowa w art. 1 ust. 
2. 
6. Na czele Rady Sterującej stoi 
przewodniczący wybrany przez Komisję 
spośród członków Rady Sterującej. Rada 
Sterująca zbiera się co najmniej cztery 
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razy w roku. 
7. Rada Sterująca:
(i) zapewnia wkład w formie 
kompleksowej strategii w opracowywanie 
rocznych planów prac w ramach 
programu na wniosek Komisji;
(ii) opracowuje plan kierowania 
koordynacją, współpracą i synergią 
między programem a innymi programami 
obejmującymi aspekt zdrowia;
(iii) doradza Komisji w kwestiach 
monitorowania i oceny programu zgodnie 
z – odpowiednio – art. 19 i 20. 
Plan kierowania koordynacją, współpracą 
i synergią ułatwia działania lub wysiłki 
służące zapewnieniu widoczności i 
koordynacji wszystkich istniejących 
mechanizmów finansowych mających 
znaczenie dla zdrowia oraz pomaga 
kierować koordynacją i współpracą. 
8. Komisja może konsultować się 
z Radą Sterującą w kwestiach innych niż 
te, o których mowa w ust. 7.

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wskaźniki odzwierciedlające 
postępy w realizacji programu 
w odniesieniu do celów ogólnych 
i szczegółowych określonych w art. 3 i 4 
przedstawiono w załączniku II.

1. Wskaźniki, w tym wskaźniki 
specyficzne dla programu i działań, 
odzwierciedlające postępy w realizacji 
programu w odniesieniu do celów 
ogólnych i szczegółowych określonych 
w art. 3 i 4 przedstawiono w załączniku II.

Or. en
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia, zgodnie z art. 24, aktów 
delegowanych dotyczących zmian do 
załącznika II w celu zmiany lub 
uzupełnienia wskaźników, jeżeli uzna to za 
konieczne.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia, zgodnie z art. 24, aktów 
delegowanych dotyczących zmian do 
załącznika II w celu zmiany lub 
uzupełnienia wskaźników, w tym 
wskaźników specyficznych dla programu i 
działań, jeżeli uzna to za konieczne.

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 19 
ust. 2, powierza się Komisji do dnia 31 
grudnia 2028 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 19 
ust. 2, powierza się Komisji na okres 
trzech lat od dnia ... [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia]. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazania uprawnień nie później niż 
dziewięć miesięcy przed końcem okresu 
trzech lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwi się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera a – podpunkt ii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) krytyczną infrastrukturę zdrowotną 
istotną w kontekście kryzysów 
zdrowotnych, narzędzia, struktury, 
procesy, zdolności produkcyjne 
i laboratoryjne, w tym narzędzia do 
nadzoru nad ogniskami chorób, 
modelowania ich i prognozowania, 
zapobiegania im i zarządzania nimi;

(ii) krytyczną infrastrukturę zdrowotną 
istotną w kontekście kryzysów 
zdrowotnych, narzędzia, struktury, 
procesy, zdolności produkcyjne 
i laboratoryjne, w tym narzędzia do 
nadzoru nad ogniskami chorób, 
modelowania ich i prognozowania, 
zapobiegania im i zarządzania nimi oraz 
inne produkty istotne w kontekście 
kryzysu;

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera d – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) rozwoju i eksploatacji baz danych 
i narzędzi cyfrowych oraz ich 
interoperacyjności, w tym, w stosownych 
przypadkach, z innymi technologiami 
teledetekcji, takimi jak technologie 
satelitarne;

(iv) rozwoju i eksploatacji baz danych 
i narzędzi cyfrowych oraz ich 
interoperacyjności, w tym, w stosownych 
przypadkach, z innymi technologiami 
teledetekcji, takimi jak technologie 
satelitarne, oraz wspieranie dostępu do 
danych pochodzących z „prawdziwego 
świata” opieki zdrowotnej i analizy takich 
danych;

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera d – podpunkt xi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) zdecentralizowanych agencji 
unijnych przez zwiększenie zasobów, w 
tym kadrowych, na potrzeby realizacji 
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kwalifikowalnych działań w ramach 
programu.

Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapasy strukturalne i przygotowanie 
do kryzysów:

e) rezerwy strukturalne 
i przygotowanie do kryzysów:

Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) tworzenie unijnych rezerw oraz 
zapasów produktów istotnych w kontekście 
kryzysu i zarządzanie nimi w uzupełnieniu 
innych instrumentów Unii;

(ii) tworzenie unijnych rezerw 
produktów istotnych w kontekście kryzysu 
i zarządzanie nimi w uzupełnieniu innych 
instrumentów Unii;

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera f – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) działania zapobiegawcze mające na 
celu ochronę grup szczególnie wrażliwych 
przed zagrożeniami zdrowia oraz działania 
mające na celu dostosowanie reagowania 
na sytuacje kryzysowe i zarządzania nimi 

(iv) działania zapobiegawcze mające na 
celu ochronę grup szczególnie wrażliwych 
przed zagrożeniami zdrowia oraz działania 
mające na celu dostosowanie reagowania 
na sytuacje kryzysowe i zarządzania nimi 
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do potrzeb tych grup szczególnie 
wrażliwych;

do potrzeb tych grup szczególnie 
wrażliwych, takie jak zapewnienie 
podstawowej opieki pacjentom cierpiącym 
na choroby przewlekłe, wymagającym 
opieki paliatywnej i terapii 
przeciwbólowej;

Or. en

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera f – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) działania mające na celu 
uwzględnienie pobocznych skutków 
zdrowotnych kryzysu zdrowotnego, 
zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia 
psychicznego, pacjentów cierpiących na 
choroby przewlekłe i innych grup 
szczególnie wrażliwych;

(v) działania mające na celu 
uwzględnienie pobocznych skutków 
zdrowotnych kryzysu zdrowotnego i 
zarządzanie nimi, zwłaszcza w odniesieniu 
do zdrowia psychicznego, pacjentów 
cierpiących na choroby przewlekłe i innych 
grup szczególnie wrażliwych;

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera f – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) działania sprzyjające przejściu na 
telemedycynę, podawanie leków w domu 
oraz, w miarę możliwości i w stosownych 
przypadkach, wdrażanie planów w 
zakresie profilaktyki i samodzielnej 
opieki;

Or. en
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) programy szkoleniowe dla 
personelu medycznego i pracowników 
służby zdrowia oraz programy 
tymczasowej wymiany personelu;

(ii) wsparcie w ramach strategii 
dotyczącej personelu służby zdrowia oraz 
w synergii z innymi programami, 
zharmonizowane i ustandaryzowane 
programy szkoleniowe i edukacyjne dla 
personelu medycznego i pracowników 
służby zdrowia oraz programy 
tymczasowej wymiany personelu, w 
szczególności w celu poprawy ich 
doświadczenia i umiejętności cyfrowych;

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wspieranie w celu poprawy 
geograficznego rozmieszczenia 
pracowników służby zdrowia oraz 
uniknięcia zjawiska „medycznych 
pustyni”;

(iii) działania wspierające w ramach 
strategii dotyczącej pracowników służby 
zdrowia mające na celu rozwiązanie 
problemu opuszczania przez 
wykwalifikowanych pracowników służby 
zdrowia państwa członkowskiego 
pochodzenia w celu podjęcia pracy gdzie 
indziej, poprawa geograficznego 
rozmieszczenia pracowników służby 
zdrowia, unikanie zjawiska „medycznych 
pustyni” oraz promowanie i wdrażanie 
polityki zatrzymywania pracowników;

Or. en
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wspieranie tworzenia 
i koordynowania unijnych laboratoriów 
referencyjnych i centrów referencyjnych 
oraz centrów doskonałości;

(iv) wspieranie tworzenia 
i koordynowania unijnych laboratoriów 
referencyjnych, centrów referencyjnych, 
centrów doskonałości oraz unijnych 
platform dotyczących konkretnych chorób 
do celów wymiany, porównywania i 
analizy najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) wspieranie budowania zdolności 
w zakresie inwestowania w reformy 
systemu opieki zdrowotnej i wdrażania 
tych reform (planowanie strategiczne 
i dostęp do finansowania z wielu źródeł);

(vii) wspieranie budowania zdolności 
w zakresie inwestowania w reformy 
systemu opieki zdrowotnej i wdrażania 
tych reform, w tym reform prowadzących 
do transformacji skupionej na człowieku i 
opartej na wyniku (planowanie 
strategiczne i dostęp do finansowania 
z wielu źródeł);

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt ix a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ixa) wspieranie tworzenia i działania 
sieci doskonałości w dziedzinie chorób 
zakaźnych i niezakaźnych;
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Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt ix b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ixb) wspieranie opracowywania i 
wdrażania europejskich wytycznych 
dotyczących zarządzania chorobami w 
odniesieniu do chorób zakaźnych i 
niezakaźnych, takich jak choroby 
nowotworowe, choroby nowotworowe u 
dzieci, choroby układu krążenia, choroby 
neurodegeneracyjne, choroby układu 
oddechowego i cukrzyca.

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt xi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xia) wspieranie państw członkowskich 
w przeglądzie krajowych planów w 
zakresie chorób rzadkich, aby wprowadzić 
niezbędne uzgodnienia finansowe i 
organizacyjne w celu skutecznego 
zintegrowania systemu ESR z krajowymi 
systemami opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt xi b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xib) wspieranie wdrażania systemu 
ESR w celu zapewnienia stałej poprawy 
oceny, monitorowania i jakości;

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt xi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xic) finansowanie tworzenia 
skutecznych i trwałych mechanizmów 
budowania współpracy między ESR w 
celu zaspokajania wielosystemowych 
potrzeb w zakresie chorób rzadkich oraz 
ułatwiania tworzenia przekrojowych sieci 
między różnymi specjalizacjami i 
dyscyplinami, w tym na szczeblu ESR ds. 
chorób nowotworowych u dzieci;

Or. en

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt xi d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xid) wspieranie państw członkowskich 
we wzmacnianiu ośrodków wiedzy 
specjalistycznej o rzadkich chorobach w 
celu budowania kompetencji krajowych 
systemów opieki zdrowotnej w zakresie 
diagnozowania i leczenia takich chorób 
oraz zarządzania nimi i jednocześnie 
zwiększenia zbiorowej zdolności i wiedzy 
ESR, w tym ESR ds. chorób 
nowotworowych u dzieci;
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Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt xiii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xiii) wspieranie ram unijnych 
i odpowiednich interoperacyjnych 
narzędzi cyfrowych służących współpracy 
między państwami członkowskimi 
i sieciami, w tym narzędzi niezbędnych do 
umożliwienia państwom członkowskim 
prowadzenia wspólnych ocen klinicznych 
i wspólnych konsultacji naukowych w celu 
wymiany wyników współpracy w zakresie 
oceny technologii medycznych;

(xiii) wspieranie unijnych ram w celu 
wzmocnienia współpracy między 
państwami członkowskimi w zakresie 
oceny technologii medycznych, aby 
umożliwić państwom członkowskim 
prowadzenie i wymianę terminowych, 
wiarygodnych i wysokiej jakości 
wspólnych ocen klinicznych, wspólnych 
konsultacji naukowych i innych 
odpowiednich działań wspierających 
decydentów.

Or. en

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt xiii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xiiia) stworzenie europejskiego systemu 
elektronicznych kart zdrowia i wspieranie 
jego wdrożenia w państwach 
członkowskich; 

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera g – podpunkt xiii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xiiib) wspieranie państw członkowskich 
w udoskonalaniu oraz dalszym rozwijaniu 
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i wdrażaniu rejestrów europejskich sieci 
referencyjnych i rejestrów nowotworów;

Or. en

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) działania w zakresie walki 
z rakiem:

h) działania w zakresie walki 
z rakiem, w tym z rakiem u dzieci:

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera h – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) wspieranie równego i terminowego 
dostępu do nowych leków i nowych 
terapii, w tym do leczenia 
podtrzymującego i opieki paliatywnej, w 
przypadku leczenia nowotworów 
złośliwych u dzieci w całej Europie, a 
także wspieranie dostępności takich leków 
i metod leczenia w przyjaznych dla dzieci 
dawkach i postaciach;

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera h – podpunkt v b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vb) wspieranie wdrażania strategii 
politycznych, krajowych programów i 
wytycznych mających na celu 
wyeliminowanie nierówności w dostępie 
do podstawowych terapii i leków, leczenia 
podtrzymującego i opieki paliatywnej przy 
nowotworach u dzieci w całej Europie;

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera h – podpunkt vi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(via) ustanowienie i wdrożenie 
programów spersonalizowanych badań 
przesiewowych dla osób wyleczonych 
z nowotworów, w szczególności dzieci;

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera h – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) działania wspierające jakość 
w zapobieganiu nowotworom i opiece nad 
chorymi, w tym w diagnozowaniu 
i leczeniu;

(vii) działania wspierające jakość 
w zapobieganiu nowotworom i opiece nad 
chorymi, w tym 
w diagnozowaniu, leczeniu i opiece 
paliatywnej;

Or. en
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Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera h – podpunkt viii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(viii) działania wspierające jakość życia 
osób wyleczonych z nowotworów oraz 
opiekunów;

(viii) działania wspierające jakość życia 
osób wyleczonych z nowotworów oraz 
opiekunów, w tym wsparcie 
psychologiczne, terapie przeciwbólowe i 
reintegracja zawodowa;

Or. en

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera h – podpunkt ix

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ix) wspieranie wdrażania unijnej 
polityki i prawodawstwa w dziedzinie 
ograniczenia użycia tytoniu;

(ix) wspieranie wdrażania unijnej 
polityki i prawodawstwa w dziedzinie 
ograniczenia użycia tytoniu oraz innego 
związanego z tym prawodawstwa w 
dziedzinie zapobiegania;

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera h – podpunkt ix a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ixa) działania na rzecz wsparcia 
skoordynowanego, wielodyscyplinarnego i 
ukierunkowanego na pacjenta podejścia 
w odniesieniu do pacjentów chorych na 
raka i osób wyleczonych z nowotworów, w 
szczególności dzieci;

Or. en
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Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera h – podpunkt x

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) ustanowienie i wspieranie 
mechanizmów budowania zdolności 
i kształcenia ustawicznego w dziedzinie 
opieki nad chorymi na raka;

(x) ustanowienie i wspieranie 
mechanizmów budowania zdolności 
między specjalizacjami i kształcenia 
ustawicznego pracowników służby zdrowia 
i opiekunów nieformalnych w dziedzinie 
opieki nad chorymi na raka, w 
szczególności w celu poprawy jakości 
opieki;

Or. en

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera h – podpunkt x a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xa) ustanowienie i wspieranie 
mechanizmu budowania zdolności między 
specjalizacjami i kształcenia ustawicznego 
oraz szkolenia pracowników służby 
zdrowia w dziedzinie badań 
przesiewowych w kierunku raka i 
wczesnej diagnostyki, w szczególności u 
dzieci;

Or. en

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera h – podpunkt x b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(xb) działania promujące terapie 
uzupełniające w onkologii pod 
kierunkiem upoważnionych specjalistów;

Or. en

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera i – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wspieranie działań w celu 
zwalczania oporu przed szczepieniami;

(ii) wspieranie działań w celu 
zwalczania oporu przed szczepieniami oraz 
promowania szczepień ochronnych przez 
całe życie;

Or. en

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera i – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) narzędzia i platformy wspierające 
gromadzenie rzeczywistych dowodów 
dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności 
i skutków szczepionek;

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera i – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) badania kliniczne w celu 
przyspieszenia opracowania, udzielania 
zezwoleń oraz dostępu do innowacyjnych, 
bezpiecznych i skutecznych leków 
i szczepionek;

(iii) wspieranie badań klinicznych, w 
tym badań wiążących się z większą 
koordynacją na szczeblu Unii oraz z 
EMA, w celu przyspieszenia opracowania, 
udzielania zezwoleń oraz dostępu do 
innowacyjnych, bezpiecznych 
i skutecznych leków i szczepionek;

Or. en

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera i – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) wspieranie działań mających na 
celu wzmocnienie ram regulacyjnych w 
Unii w celu zachęcenia do odkrywania i 
rozwoju innowacyjnych leków i 
szczepionek, tak aby sprostać rosnącym 
wyzwaniom w zakresie opieki zdrowotnej, 
w tym nowych terapii i leków na raka, 
nowotworów u dzieci oraz powiązanego 
leczenia podtrzymującego i opieki 
paliatywnej;

Or. en

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera i – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wspieranie działań w celu 
zachęcania do opracowywania 
innowacyjnych produktów i mniej 
interesujących pod względem handlowym 
produktów, takich jak środki 

(v) działania mające na celu 
wyeliminowanie niedoskonałości rynku w 
odniesieniu do antybiotyków oraz 
zachęcanie do zrównoważonych inwestycji 
na potrzeby odkrywania i rozwoju nowych 
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przeciwdrobnoustrojowe; środków przeciwdrobnoustrojowych;

Or. en

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera i – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) działania mające na celu 
utrzymanie silnych przepisów o własności 
intelektualnej, zachęt i mechanizmów 
nagradzania w dziedzinie badań i 
rozwoju, tak aby przyciągnąć inwestycje w 
Unii w rozwój leków, szczepionek i 
wyrobów medycznych nowej generacji;

Or. en

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera i – podpunkt x

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) wspieranie działań w celu 
budowania międzynarodowej zbieżności 
przepisów w zakresie leków i wyrobów 
medycznych;

(x) wspieranie działań w celu 
budowania międzynarodowej zbieżności 
przepisów w zakresie leków, szczepionek 
i wyrobów medycznych;

Or. en

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera j – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wsparcie transformacji cyfrowej (ii) wsparcie inwestycji na rzecz 
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opieki zdrowotnej i systemów opieki 
zdrowotnej, w tym za pomocą analizy 
porównawczej i budowania potencjału 
w zakresie wdrażania innowacyjnych 
narzędzi i technologii; poprawa 
umiejętności cyfrowych pracowników 
służby zdrowia;

transformacji cyfrowej opieki zdrowotnej 
i systemów opieki zdrowotnej, w tym za 
pomocą analizy porównawczej 
i budowania potencjału w zakresie 
wdrażania innowacyjnych narzędzi 
i technologii; wsparcie i wdrażanie 
podnoszenia umiejętności cyfrowych 
pracowników służby zdrowia w ramach 
strategii dotyczącej pracowników służby 
zdrowia;

Or. en

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera j – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wspieranie wdrażania 
i interoperacyjności narzędzi i infrastruktur 
cyfrowych w obrębie państw 
członkowskich i między nimi oraz 
z instytucjami i organami Unii; rozwój 
odpowiednich struktur zarządzania oraz 
zrównoważonych, interoperacyjnych 
unijnych systemów informacji 
w dziedzinie zdrowia w ramach 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia oraz wzmocnienie 
dostępu obywateli do swoich danych 
dotyczących zdrowia i kontroli nad nimi;

(iii) wspieranie wdrażania 
i interoperacyjności narzędzi i infrastruktur 
cyfrowych w obrębie państw 
członkowskich i między nimi oraz 
z instytucjami, agencjami i organami Unii; 
w tym wspieranie wdrażania europejskiej 
elektronicznej karty zdrowia; rozwój 
odpowiednich struktur zarządzania oraz 
zrównoważonych, interoperacyjnych 
unijnych systemów informacji 
w dziedzinie zdrowia w ramach 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia oraz wzmocnienie 
dostępu obywateli do swoich danych 
dotyczących zdrowia i kontroli nad nimi;

Or. en

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera k – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) komunikat w sprawie promowania 
profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia 
we współpracy ze wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami na szczeblu 
międzynarodowym, unijnym i krajowym.

(iii) komunikat w sprawie promowania 
profilaktyki chorób, zdrowia i zdrowego 
stylu życia we współpracy ze wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami na szczeblu 
międzynarodowym, unijnym i krajowym.

Or. en

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – litera k – podpunkt iv (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) komunikat mający na celu 
zwalczanie fałszywych informacji 
dotyczących terapii medycznych lub 
przyczyn chorób;

Or. en

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

II. Dostęp do produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu w drodze 
procedury scentralizowanej, np. liczba 
pozwoleń na sieroce produkty lecznicze, 
produkty lecznicze terapii zaawansowanej, 
produkty lecznicze stosowane w pediatrii 
lub szczepionki, w odniesieniu do 
niezaspokojonych potrzeb

II. Dostęp do produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu w drodze 
procedury scentralizowanej, np. liczba 
pozwoleń na sieroce produkty lecznicze, 
produkty lecznicze terapii zaawansowanej, 
produkty lecznicze stosowane w pediatrii 
lub szczepionki

Or. en
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Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

IIa. Wdrożenie nowych procedur 
przyspieszonego rozwoju i oceny leków 
w odniesieniu do głównych potrzeb w 
zakresie zdrowia publicznego, z 
uwzględnieniem nowych technologii

Or. en

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część A – punkt II b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

IIb. Liczba nowych pozwoleń na 
sieroce produkty lecznicze, produkty 
lecznicze terapii zaawansowanej, produkty 
lecznicze stosowane w pediatrii lub 
szczepionki, w odniesieniu do 
niezaspokojonych potrzeb

Or. en

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Liczba państw członkowskich 
o ulepszonej infrastrukturze zdrowotnej 

Or. en
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Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Liczba państw członkowskich, 
które wdrożyły europejską elektroniczną 
kartę zdrowia 

Or. en

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Standaryzowany wiekiem wskaźnik 
5-letnich przeżyć netto dla nowotworów u 
dzieci

Or. en

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wskaźnik Rejestrów Nowotworów 
(CR) i liczba państw członkowskich 
przekazujących informacje na temat 
stadium zaawansowania raka szyjki 
macicy, piersi i jelita grubego w momencie 
diagnozy

7. Wskaźnik Rejestrów Nowotworów 
(CR) i liczba państw członkowskich 
przekazujących informacje na temat 
stadium zaawansowania raka szyjki 
macicy, piersi, płuc i jelita grubego 
w momencie diagnozy

Or. en
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Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Wskaźnik przyjęć do opieki 
paliatywnej oraz wskaźnik wyniku dla 
raka, w tym u dzieci

Or. en

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Stosunek liczby rejestrów 
nowotworów do liczby państw 
członkowskich przekazujących informacje 
na temat stadium zaawansowania 
nowotworu u dzieci w momencie diagnozy

Or. en

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Częstotliwość stosowania 
produktów i substancji leczniczych

Or. en
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Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Częstotliwość występowania 
otyłości

Or. en

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8c. Współczynnik umieralności 
niemowląt 

Or. en

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Liczba wystąpień niedoborów 
leków w sieci pojedynczych punktów 
kontaktowych

9. Liczba wystąpień niedoborów 
leków w państwach członkowskich

Or. en

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 10 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Liczba nowych środków 
przeciwdrobnoustrojowych dopuszczonych 
do obrotu

Or. en

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. Zgony przypisywane zakażeniom 
związanym z opieką zdrowotną 

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W dniu 28 maja 2020 r. Komisja przedstawiła – jako część planu odbudowy dla Europy – nowy 
odrębny Program UE dla zdrowia na lata 2021–2027 dysponujący środkami w wysokości 9,4 
mld EUR, o który od dawna wnioskowała komisji ENVI. Plan ten ma na celu stworzenie 
odpornych systemów opieki zdrowotnej w UE w drodze przeciwdziałania transgranicznym 
zagrożeniom zdrowia, zagwarantowania dostępności i przystępności cenowej leków oraz 
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej. W pierwotnym projekcie WRF na lata 2021–2027 
Program działań w dziedzinie zdrowia stanowił integralną część Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (EFS+) jako jeden z jego komponentów.

Celem tego nowo zaproponowanego przez Komisję programu będzie zadbanie o to, by UE 
pozostała regionem najzdrowszych ludzi na świecie, dysponowała wszystkimi dostępnymi 
narzędziami umożliwiającymi stawienie czoła wyzwaniom zdrowotnym na poziomie 
krajowym i unijnym oraz była lepiej przygotowana na nowe sytuacje, które mogą zagrozić 
zdrowiu obywateli UE. Program UE dla zdrowia przewiduje nowe działania, które zaradzą 
niedomaganiom obnażonym przez pandemię COVID-19 dotyczącym opracowywania 
i wytwarzania produktów leczniczych, odpowiedniego zaopatrzenia w leki i sprzęt w szpitalach 
i wystarczającej liczby pracowników służby zdrowia, upowszechnienia narzędzi i usług 
cyfrowych umożliwiających ciągłość opieki oraz konieczności utrzymania dostępności 
podstawowych towarów i usług w czasie kryzysu. Dzięki temu UE będzie dysponować większą 
liczbą narzędzi do podejmowania szybkich, zdecydowanych i skoordynowanych działań wraz 
z państwami członkowskimi, zarówno w zakresie przygotowań do kryzysów, jak i zarządzania 
nimi.

Komisja zaproponowała ambitny, odrębny Program UE dla zdrowia, aby zapewnić specjalne 
wsparcie na wypadek przyszłych wyzwań w tej dziedzinie, określonych w ocenie potrzeb. 
Zgodnie z przedstawionym wnioskiem finansowanie tego nowego programu wyniesie 9,4 mld 
EUR, czyli znacznie więcej niż w poprzednich wnioskach w ramach ESF+ (413 mln EUR). 
Program będzie finansowany z przyszłych WRF (1,7 mld EUR) oraz z Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Odbudowy (obecnie zwanego „Next Generation EU”) (7,7 mld EUR).

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący odrębnego Programu 
UE dla zdrowia, ze znacznie większym budżetem w porównaniu z jego poprzednią wersją. 
Ponownie stwierdza, że tylko odrębny i solidny program będzie w stanie zapewnić skuteczne 
działanie w razie przyszłych pandemii i zagrożeń dla zdrowia, a co ważniejsze, sprawi, że 
unijne systemy opieki zdrowotnej staną się bardziej odporne i będą w stanie stawić czoła 
obecnym niedomaganiom, takim jak niedobory leków, nierówności pod względem stanu 
zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej oraz wsparcie sektora opieki zdrowotnej w procesie 
transformacji cyfrowej.

Jednocześnie sprawozdawca uważa, że ważne jest, by Program UE dla zdrowia był czymś 
więcej niż tylko reakcją na kryzys związany z COVID-19. Powinien on przynieść korzyści nie 
tylko w ramach doraźnego zarządzania kryzysowego, ale również w odniesieniu do celów 
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długoterminowych. Powinien on być częścią wspólnego planu działania na rzecz wspierania 
polityki zdrowotnej w UE przez następne siedem lat. Program jest ważnym narzędziem 
służącym zadbaniu o stworzenie silnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej w państwach 
członkowskich, aby móc sprostać ewentualnej drugiej fali COVID19 i wszelkim innym 
przyszłym kryzysom zdrowotnym. Jednocześnie w ramach programu należy również wesprzeć 
systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich i ich politykę w zakresie zdrowia 
publicznego w celu sprostania długoterminowym wyzwaniom, takim jak odporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, starzenie się, choroby zakaźne i niezakaźne, oraz w celu 
przygotowania się na przyjęcie nowych technologii.

Należy również zauważyć, że większość puli środków na rzecz zdrowia wynoszącej 9,4 mld 
EUR jest skoncentrowana na wstępie, co oznacza, że trzeba wyznaczyć jasne i ukierunkowane 
cele, dlatego też te propozycje muszą być bardzo dobrze ustrukturyzowane i konkretne. 

Mając na uwadze powyższe, sprawozdawca uważa, że wniosek Komisji dotyczący Programu 
UE dla zdrowia powinien zostać wzmocniony w następujących głównych aspektach:

- Potrzebne są większe inwestycje w systemy opieki zdrowotnej, w szczególności na rzecz 
infrastruktury, w tym na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, aby przyczynić się do 
długoterminowego wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, znacznie wykraczającego 
poza obecne wyzwania zdrowotne.

- Trzeba przedstawić konkretne i klarowne propozycje dotyczące koncentracji środków na 
wstępie, w tym przesunięcia środków na lepszą opiekę zdrowotną, równego dostępu do 
opieki zdrowotnej i odpornych systemów opieki zdrowotnej.

- Wszystkie działania w ramach programu powinny odzwierciedlać podejście do opieki 
zdrowotnej ukierunkowane na człowieka i oparte na wynikach, z naciskiem na 
profilaktykę, szczególne potrzeby indywidualnych osób w zakresie opieki zdrowotnej, z 
uwzględnieniem celów leczenia, jakie wyznacza sobie sam pacjent, w połączeniu z 
najlepszą kliniczną wiedzę specjalistyczną w danej dziedzinie ze strony pracownika służby 
zdrowia.

- Centralnym elementem programu muszą być nierówności pod względem stanu zdrowia 
i dostępu do opieki zdrowotnej, zważywszy że takie nierówności między grupami 
populacji w poszczególnych krajach i między poszczególnymi krajami są możliwe do 
uniknięcia oraz wynikają z nierówności występujących w obrębie danych społeczeństw i 
między nimi. Nierówności pod względem stanu zdrowia między grupami populacji, krajami 
i regionami oraz dostęp do przystępnej cenowo, profilaktycznej i leczniczej opieki 
zdrowotnej dobrej jakości są również jednym z głównych wyzwań w dziedzinie 
bezpieczeństwa zdrowotnego oraz jednym z czynników utrudniających ogólne 
funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnej.

- Program powinien zatem ściślej skupić się na zapobieganiu występowaniu chorób w 
trakcie całego życia danej osoby i na promowaniu zdrowego trybu życia poprzez 
przeciwdziałanie czynnikom ryzyka dla zdrowia, takim jak używanie tytoniu i powiązanych 
produktów oraz narażenie na dym tytoniowy, nadużywanie alkoholu, zażywanie 
niedozwolonych środków odurzających i substancji psychoaktywnych, otyłość i złe nawyki 
żywieniowe oraz brak aktywności fizycznej. Przewodnim celem ogólnym programu 
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powinno być zapobieganie chorobom i promowanie zdrowia. 

- Z programu należy wspierać inwestycje we wczesną diagnostykę i badania przesiewowe 
w celu lepszej profilaktyki i wykrywania zarówno w chorób zakaźnych, jak i niezakaźnych, 
takich jak choroby układu krążenia, choroby neurodegeneracyjne, choroby układu 
oddechowego, cukrzyca, rak i nowotwory u dzieci.

- Z programu należy wspierać opracowanie europejskiej elektronicznej karty zdrowia, 
dzięki której systemy opieki zdrowotnej będą miały możliwość poprawy dostępu do opieki 
zdrowotnej i jej jakości, a pacjenci łatwiejszy i szybszy dostęp do leczenia.

- Komisja powinna opracować wytyczne w sprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz wspierać 
inwestycje w modernizację systemów opieki zdrowotnej w celu ograniczenia do minimum 
liczby zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że 
do zakażeń może dochodzić w placówkach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, 
ambulatoryjnych ośrodkach chirurgicznych, w obiektach przyjmujących pacjentów ze 
schyłkową niewydolnością nerek oraz w placówkach opieki długoterminowej.

- Potrzebne są europejskie wytyczne dotyczące leczenia chorób przewlekłych pod postacią 
europejskich wytycznych dotyczących leczenia chorób, które uwzględnią różne choroby, 
zakaźne i niezakaźne, takie jak rak. Ponadto trzeba wzmocnić istniejące europejskie sieci 
referencyjne i rozbudować je w sieci doskonałości w dziedzinie chorób zakaźnych i 
niezakaźnych.

- Ważne jest zwiększenie roli i poprawa funkcjonowania unijnych agencji, takich jak 
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejska Agencja 
Leków (EMA).

- Należy zadbać o to, aby Program UE dla zdrowia współdziałał z innymi programami i je 
uzupełniał. Nadrzędnym celem jest opracowanie i wdrożenie strategii dotyczącej 
personelu służby zdrowia, w której uwzględni się zmiany na lepsze w programach 
nauczania i poprawę umiejętności cyfrowych personelu służby zdrowia, dostęp do usług 
zdrowotnych i jakość zdrowia, ale również zaproponuje rozwiązanie problemu drenażu 
mózgów i braku równowagi w mobilności.

- Potrzebny jest także mechanizm zarządzania gwarantujący komplementarność, 
koordynację i synergię między Programem UE dla zdrowia i innymi instrumentami i 
programami UE oferującymi dofinansowanie, takimi jak rozszerzony Unijny Mechanizm 
Ochrony Ludności (UCPM/rescEU), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+), „Horyzont Europa”, program „Cyfrowa 
Europa” (DEP), instrument „Łącząc Europę” - technologie cyfrowe. Program powinien 
także znacznie przyczynić się do wzmocnienia praw pacjentów w UE, które będą 
gwarantować każdemu korzystanie z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia 
fizycznego i psychicznego oraz wspierać pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie 
transgranicznej opieki zdrowotnej, co zagwarantuje wysoki poziom ochrony zdrowia 
publicznego i przestrzeganie zasady swobodnego przepływu osób w obrębie rynku 
wewnętrznego. 

- Należy utworzyć Radę Sterującą Programem UE dla zdrowia skoncentrowaną na 
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tworzeniu synergii między komponentem „Zdrowie” a innymi programami obejmującymi 
aspekt zdrowia, w drodze współpracy i koordynacji, propagowania zaangażowania 
pacjentów i społeczeństwa oraz zapewniania doradztwa naukowego i zaleceń.

- Skuteczne zarządzanie i aktywny udział państw członkowskich wymagają szerszego 
włączenia w realizację programu państw członkowskich i Rady Sterującej, w tym 
podczas przyjmowania i realizacji rocznych programów prac.

- Zdrowie psychiczne i starzenie się. Większość państw UE stoi obecnie w obliczu 
poważnych wyzwań demograficznych. Konsekwencje nie zostały jeszcze oszacowane – ale 
rządy i decydenci polityczni już teraz zgadzają się, że wkrótce będziemy musieli dokonać 
istotnych zmian, aby poradzić sobie z rosnącą liczbą osób starszych, które wymagają 
odpowiedniego wsparcia i żądają w pełni zasłużonego uczestnictwa w życiu społecznym. 
W związku z tym program powinien wspierać wysiłki państw członkowskich w takich 
dziedzinach, jak wczesna diagnoza, leczenie, wsparcie i profilaktyka, szkolenie 
specjalistów ds. zdrowia psychicznego lub podnoszenia świadomości oraz szybsze 
rozpoznawanie i właściwe rozwiązywanie problemów starszych osób ze zdrowiem 
psychicznym.

- Kolejnym wreszcie ważnym problemem jest opór przed szczepieniami, który według 
ECDC oznacza opóźnioną decyzję o szczepieniu lub odmowę szczepienia mimo dostępu 
do szczepień. Jest to złożony i kontekstowo zróżnicowany problem w zależności od czasu, 
miejsca i szczepionki, oraz stanowi wyzwanie dla opieki zdrowotnej, na które trzeba 
poświęcić uwagę w programie. WHO uznała opór przed szczepieniami, w tym 
samozadowolenie, brak zaufania i brak wygodnego dostępu do szczepień za jedno z 
dziesięciu najważniejszych zagrożeń dla zdrowia w skali globalnej w 2019 r. W związku z 
tym program powinien wspierać działania na rzecz sprawiedliwego i powszechnego 
dostępu do szczepionek, zwalczania dezinformacji oraz zwiększenia zaufania do 
szczepionek.

Wnioski

Sprawozdawca uważa, że wniosek Komisji dotyczący odrębnego Programu UE dla zdrowia 
będzie dla Parlamentu dobrą podstawą do rozpoczęcia pracy nad nim jako współustawodawca 
i pozwoli szybko sformułować stanowisko PE (rozporządzenie ustanawiające program będzie 
miało zastosowanie od 1 stycznia 2021 r.). Po uważnym wysłuchaniu opinii różnych 
zainteresowanych stron sprawozdawca zidentyfikował szereg obszarów, w których wniosek 
Komisji wymaga doprecyzowania lub zaostrzenia, aby otrzymać w rezultacie najlepszy 
możliwy program działań w dziedzinie zdrowia dla obywateli europejskich.


