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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov predlaga Odboru za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojnemu odboru naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v skladu s členom 8 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije si Unija pri 
vseh svojih dejavnostih prizadeva 
odpraviti neenakost ter spodbujati enakost 
med moškimi in ženskami, tako da 
vzpostavlja načelo vključevanja načela 
enakosti spolov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO) je 11. marca 2020 izbruh novega 
koronavirusa (COVID-19) razglasila za 
svetovno pandemijo. Navedena pandemija 
je povzročila svetovno zdravstveno krizo 
brez primere z resnimi socialno-
ekonomskimi posledicami in veliko 
trpljenja.

(5) Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO) je 11. marca 2020 izbruh novega 
koronavirusa (COVID-19) razglasila za 
svetovno pandemijo. Ta je povzročila 
svetovno zdravstveno krizo brez primere z 
resnimi socialno-ekonomskimi posledicami 
in veliko trpljenja, zlasti med nekaterimi 
pripadniki družbe, kot so bolniki, ženske, 
negovalci in starejši.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ukrepi odzivanja na pandemijo so 
nesorazmerno vplivali na ženske, njihovi 
dolgoročni učinki pa ne smejo poglobiti že 
obstoječih neenakosti. Ženske so v celotni 
življenjski dobi še vedno premalo 
zastopane v biomedicinskih in 
zdravstvenih raziskavah in podatkih. Zato 
je manj dokaznega gradiva o njih, pa tudi 
o starejših. Številne bolezni se pri ženskah 
diagnosticirajo v premajhnem obsegu, na 
primer bolezni srca in ožilja. Medicinski 
proizvodi pa so varnejši in učinkovitejši za 
vse, če klinične raziskave vključujejo 
različne skupine prebivalstva. Da bi 
zmanjšali neenakosti in razlike v zdravju, 
bi bilo treba spol in spolno identiteto 
vključiti v celotni zdravstveni proces, od 
oblikovanja protokolov kliničnih 
preskušanj do analize podatkov, 
vrednotenja zdravstvene tehnologije in 
dostopa do oskrbe.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za zdravstvene politike so sicer 
odgovorne države članice same, vendar se 
od njih pričakuje varovanje javnega 
zdravja v duhu evropske solidarnosti8. 
Izkušnje, pridobljene s trenutno krizo 
zaradi COVID-19, so pokazale, da je 
potrebno nadaljnje odločno ukrepanje na 
ravni Unije v podporo sodelovanju in 
usklajevanju med državami članicami, da 
bi izboljšali preprečevanje in obvladovanje 
širjenja hudih človeških bolezni prek meja, 
se borili proti drugim resnim čezmejnim 
nevarnostim za zdravje ter zaščitili zdravje 
in dobro počutje ljudi v Uniji.

(6) Za zdravstvene politike so sicer 
odgovorne države članice same, vendar se 
od njih pričakuje varovanje javnega 
zdravja v duhu evropske solidarnosti8. 
Izkušnje, pridobljene s trenutno krizo 
zaradi COVID-19, so pokazale, da je 
potrebno nadaljnje odločno ukrepanje na 
ravni Unije v podporo sodelovanju in 
usklajevanju med državami članicami, da 
bi izboljšali preprečevanje in obvladovanje 
širjenja hudih človeških bolezni prek meja,  
zagotovili skladnost proizvodov, ki so v 
krizi bistvenega pomena, z zdravstvenimi 
potrebami na najbolj prizadetih območjih, 
razvili in jamčili za razpoložljivost in 
dostopnost proizvodov za preprečevanje in 
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zdravljenje bolezni, vključno s 
kontracepcijo, se borili proti drugim 
resnim čezmejnim nevarnostim za zdravje 
ter zaščitili zdravje in dobro počutje ljudi v 
Uniji, pri tem pa preprečili vsako obliko 
diskriminacije pri hospitalizaciji, 
zdravstveni pomoči in zdravljenju.

__________________ __________________
8 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, 
Evropski centralni banki, Evropski 
investicijski banki in Euroskupini o 
usklajenem gospodarskem odzivu na 
izbruh virusa COVID-19 (COM(2020) 112 
final z dne 13. marca 2020).

8 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, 
Evropski centralni banki, Evropski 
investicijski banki in Euroskupini o 
usklajenem gospodarskem odzivu na 
izbruh virusa COVID-19 
(COM(2020)0112 z dne 13. marca 2020).

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Unija podpira države članice pri 
odpravljanju s spolom pogojene 
neenakosti pri preprečevanju bolezni in 
zdravljenju.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Ker imajo lahko bolezni različen 
učinek na moške in ženske, kot je jasno 
razvidno tudi iz primera COVID-19, pri 
katerem je stopnja umrljivosti višja pri 
moških, predlaga, da se preučijo vzroki in 
tako doseže napredek na področju 
patologije, zdravljenja in zdravil.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Glede na vpliv, ki ga je imela kriza 
COVID-19 zlasti na dostop žensk in deklet 
do zdravstvenih storitev in njihovo 
izvajanje, ki niso bile neposredno 
povezane z zdravljenjem okužb s COVID-
19 in vendar osnovne zdravstvene storitve, 
vključno s storitvami spolnega in 
reproduktivnega zdravstvenega varstva, bi 
se moral Program celovito odzivati na 
zdravstvene krize in podpirati ukrepe, 
katerih cilj je zagotoviti dostop do vseh 
osnovnih zdravstvenih storitev.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Kriza zaradi COVID-19 
nesorazmerno vpliva na ženske in dekleta 
zaradi obstoječih neenakosti, zaradi 
katerih se je med drugim povečalo 
tveganje nasilja na podlagi spola med 
omejitvijo gibanja.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10c) Najpomembnejši zdravstveni 
delavci med krizo zaradi COVID-19 so 
bile pretežno ženske, ki so se med krizo 
izpostavljale večjim zdravstvenim 
tveganjem.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Za zaščito ljudi v ranljivem 
položaju, vključno z otroki, starejšimi, 
socialno-ekonomsko prikrajšanimi 
osebami, ženskami, žrtvami/preživelimi 
žrtvami spolnega nasilja in nasilja na 
podlagi spola, osebami LGBTI+, rasnimi 
in etničnimi manjšinami, migranti, 
invalidi ter osebami z duševnimi motnjami 
in kroničnimi boleznimi, bi moral Program 
spodbujati tudi ukrepe, ki obravnavajo 
obstoječe zdravstvene neenakosti in 
socialne dejavnike zdravja, vključno s 
spolom iz presečnega pristopa, ter stranske 
posledice zdravstvene krize za ljudi v 
ranljivih in zapostavljenih skupinah, kot 
so nosečnice, z visokimi standardi 
osnovnih zdravstvenih storitev, zlasti v 
času krize, spodbujanjem prehoda na 
telemedicino, jemanje zdravil doma in 
izvajanje načrtov za preprečevanje in 
lastno oskrbo, tudi na področju spolnega 
in reproduktivnega zdravja ter ob 
upoštevanju posebnih zdravstvenih 
potreb, da bi zagotovili stalen dostop do 
vseh zdravstvenih storitev.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Da bi zmanjšali posledice 
pandemije za zdravje žensk in izdelali 
odpornejše zdravstvene sisteme, ki bodo 
upoštevali vidik spola, bi bilo treba v tem 
programu upoštevati načelo enakosti 
spolov, ki bi moralo podpirati ukrepe za 
obravnavanje posebnih zdravstvenih 
potreb žensk, vključno z vprašanji zdravja 
žrtev spolnega nasilja in nasilja na 
podlagi spola, posebnimi vrstami raka ter 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic, zbirati razčlenjene podatke in 
podatke za posamezne spole, kadar je to 
ustrezno, ter zagotavljati zdravstvene 
informacije, izobraževanje in promocijo, 
ukrepe za preprečevanje in zdravljenje ob 
upoštevanju spola.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Program bi moral prispevati k 
doseganju skupnih ciljev iz sklepov Sveta 
o zdravju žensk z dne 22. junija 2006 in v 
strategiji za enakost spolov.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Kriza zaradi COVID-19 je 
izpostavila številne izzive pri zagotavljanju 
oskrbe z zdravili, medicinskimi pripomočki 
in osebno zaščitno opremo, ki so med 
pandemijo potrebni v Uniji. Program bi 
zato moral zagotavljati podporo ukrepom, 

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

zagotavljati podporo ukrepom, ki 
spodbujajo proizvodnjo, javno naročanje in 
upravljanje v krizi pomembnih izdelkov, 
vključno z vsemi medicinskimi proizvodi, 
ki ostajajo osnovnega pomena med krizo, 
kot so proizvodi za spolno in 
reproduktivno zdravje, vključno s 
kontracepcijskimi proizvodi in zdravili ter 
hormonskimi zdravili, in s tem 
povezljivost z drugimi instrumenti Unije.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Da bi čim bolj zmanjšali 
javnozdravstvene posledice resnih 
čezmejnih nevarnosti za zdravje, bi bilo 
treba omogočiti, da ukrepi, ki se podpirajo 
v okviru Programa, zajemajo usklajevanje 
dejavnosti, ki krepijo interoperabilnost in 
skladnost zdravstvenih sistemov držav 
članic, in sicer s primerjalnimi analizami, 
sodelovanjem in izmenjavo dobrih praks, 
ter zagotavljajo njihovo zmožnost 
odzivanja na izredne zdravstvene razmere, 
kar vključuje načrtovanje ukrepov za 
nepredvidljive razmere, vaje za 
pripravljenost, izpopolnjevanje 
zdravstvenih in javnozdravstvenih 
delavcev ter vzpostavitev mehanizmov za 
učinkovito spremljanje, stalno dobavo, 
dostop do in distribucijo ali dodeljevanje 
blaga in storitev glede na potrebe v 
obdobjih krize, zlasti v povezavi s spolnim 
in reproduktivnim zdravjem in pravicami, 
vključno s kontracepcijo, opravljanjem 
splava, zdravljenjem plodnosti, 
testiranjem za HIV in spolno prenosljive 
okužbe, presejalnimi testi za raka 
reproduktivnih organov in materinsko 
zdravstveno oskrbo;
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Izkušnje, pridobljene v krizi zaradi 
COVID-19, so pokazale, da obstaja splošna 
potreba po podpori strukturnemu 
preoblikovanju zdravstvenih sistemov in 
njihovih sistemskih reformah po vsej Uniji, 
da bi se izboljšala njihova učinkovitost, 
dostopnost in odpornost. V okviru takega 
preoblikovanja in reform bi moral Program 
v sinergiji s programom za digitalno 
Evropo spodbujati ukrepe, ki pospešujejo 
digitalno preobrazbo zdravstvenih storitev, 
tudi tistih za spolno in reproduktivno 
zdravje, in povečujejo njihovo 
interoperabilnost, prispevajo k večji 
zmogljivosti zdravstvenih sistemov za 
spodbujanje zdravja in preprečevanja 
bolezni, informacij in izobraževanja, tudi 
promociji zdravja ob upoštevanju spola, 
zagotavljajo nove in izboljšane modele 
oskrbe, tudi starejših oseb in invalidov, in 
izvajanje integriranih storitev, ki pokrivajo 
vse vidike zdravja, in sicer od 
zunajbolnišničnega in primarnega 
zdravstvenega varstva do 
visokospecializiranih storitev, vključno s 
tistimi za spolno in reproduktivno zdravje, 
ki temeljijo na potrebah ljudi, ob 
upoštevanju presečnega in spol 
upoštevajočega pristopa za obravnavo 
družbenih dejavnikov zdravja in različnih 
ranljivosti, ki vodijo do neenakih 
zdravstvenih rezultatov, in ukrepe, ki 
zagotavljajo učinkovito delovno silo v 
javnem zdravstvu, ki je opremljena s 
pravimi znanji in spretnostmi, vključno z 
digitalnimi spretnostmi. Razvoj evropskega 
zdravstvenega podatkovnega prostora bi 
sistemom zdravstvenega varstva, 
raziskovalcem in javnim organom 
zagotovil načine za izboljšanje 
razpoložljivosti in kakovosti zdravstvenega 
varstva. Program bi moral podpirati 
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zagotavljajo, da se pravice pacientov, 
vključno z varstvom njihovih podatkov, 
ustrezno spoštujejo.

zbiranje kakovostnih, primerljivih, 
zanesljivih in celovitih podatkov, 
razčlenjenih po starosti in spolu, ter 
podatkov, ki upoštevajo spol, da se izmeri 
napredek pri doseganju vseh ciljev 
trajnostnega razvoja 3, vključno s ciljem 
trajnostnega razvoja 3.7 v skladu z 
globalnim okvirom kazalnikov za cilje 
trajnostnega razvoja; Glede na temeljno 
pravico do preventivnega zdravstvenega 
varstva in do zdravniške oskrbe iz člena 35 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah ter glede na skupne vrednote in 
načela zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, kot so določeni v Sklepih Sveta z 
dne 2.junija 200612, bi moral Program 
podpirati ukrepe, ki zagotavljajo 
univerzalno in vključujoče zdravstveno 
varstvo, kar pomeni, da nikomur ni 
prepovedan ali onemogočen dostop do 
zdravstvenega varstva, ter ukrepe, ki 
zagotavljajo, da se ustrezno spoštujejo 
pravice pacientov, vključno s pravico do 
spoštljive in dostojanstvene oskrbe brez 
kakršne koli diskriminacije, slabega 
ravnanja ali nasilja, pravico do pravilnih, 
nepristranskih informacij o vseh vidikih 
zdravja, vključno s spolnim in 
reproduktivnim zdravjem, pravico do 
zaupnosti pacientov in pravico do varstva 
njihovih podatkov.

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

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

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dolgotrajnejše zdravje in aktivnost 
ljudi ter omogočanje, da prevzamejo 
aktivno vlogo pri skrbi za lastno zdravje, 
bodo pozitivno vplivali na zdravje, 

(16) Dolgotrajnejše zdravje in aktivnost 
ljudi ter omogočanje, da prevzamejo 
aktivno vlogo pri skrbi za lastno zdravje, 
bodo ob upoštevanju rizičnih dejavnikov 
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neenakosti v zdravju, kakovost življenja, 
produktivnost, konkurenčnost in 
vključenost, hkrati pa se bo zmanjševal 
pritisk na nacionalne proračune. Komisija 
se je zavezala državam članicam pomagati 
pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, 
določenih v agendi Združenih narodov za 
trajnostni razvoj do leta 2030, zlasti cilja 3 
„poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati 
splošno dobro počutje v vseh življenjskih 
obdobjih“13. Program bi zato moral 
prispevati k ukrepom za doseganje teh 
ciljev.

po spolih pozitivno vplivali na zdravje, 
neenakosti v zdravju, kakovost življenja, 
produktivnost, konkurenčnost in 
vključenost, hkrati pa se bo zmanjševal 
pritisk na nacionalne proračune. Komisija 
se je zavezala državam članicam pomagati 
pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, 
določenih v agendi Združenih narodov za 
trajnostni razvoj do leta 2030, zlasti cilja 3 
„poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati 
splošno dobro počutje v vseh življenjskih 
obdobjih“13. Program bi zato moral 
prispevati k ukrepom za doseganje teh 
ciljev, vključno s cilji 3.7, 3.8, 3B in 5.6.

__________________ __________________
13 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij o novih ukrepih za trajnostno 
prihodnost Evrope. Evropsko ukrepanje za 
trajnost COM(2016) 739 final z dne 22. 
novembra 2016.

13 Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij o novih ukrepih za trajnostno 
prihodnost Evrope. Evropsko ukrepanje za 
trajnost COM(2016)0739 z dne 22. 
novembra 2016.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) V vseh državah članicah prihaja 
do razlik pri dostopu do zdravstvenega 
varstva: ženske s podeželskih in 
oddaljenih območij imajo slabši dostop do 
zdravnikov, programov za duševno 
zdravje, zdravstvenih ustanov, storitev 
načrtovanja družine, kar pomeni manj 
preventivne oskrbe in daljši odzivni čas v 
nujnih primerih. Zato bi moral program 
prispevati k enakopravnemu dostopu do 
zdravstvenih storitev za vse Evropejce, 
zlasti tiste, ki živijo v zunajmestnih, 
podeželskih in hribovskih območjih.



PE657.308v01-00 14/34 AD\1213153SL.docx

SL

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Pri izobraževanju zdravstvenih 
delavcev, raziskavah, odkrivanju bolezni, 
zdravljenju ter vplivu zdravil in 
terapevtike je treba bolj upoštevati vidik 
družbenega in biološkega spola ter 
izboljšati znanje na področju spolov, da bi 
bolje razumeli in obravnavali oba spola.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(17) Nenalezljive bolezni so posledica 
kombinacije genetskih, fizioloških, 
okoljskih in vedenjskih dejavnikov. Take 
nenalezljive bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, rak, kronične bolezni dihal in 
sladkorna bolezen, so glavni vzroki za 
invalidnost, zdravstvene težave, upokojitve 
iz zdravstvenih razlogov in prezgodnje 
smrti v Uniji, kar ima precejšen socialni in 
ekonomski učinek. Za zmanjšanje učinka 
nenalezljivih bolezni na posameznike in 
družbo v Uniji ter doseganje podcilja 3.4 
(do leta 2030 za tretjino zmanjšati število 
primerov prezgodnje smrti zaradi 
nenalezljivih bolezni) v okviru tretjega 
cilja trajnostnega razvoja je ključno 
zagotoviti celosten odziv, osredotočen na 
preprečevanje v vseh sektorjih in na vseh 
področjih politike, skupaj s prizadevanji za 
okrepitev zdravstvenih sistemov. Poleg 
podcilja 3.4 bo bistveno doseči podcilj 3.7, 
ki zadeva spolno in reproduktivno zdravje 
in pravice. Zato bi moral ta program 
prispevati k splošnemu dostopu do in 
polnem spoštovanju pravic spolnega in 
reproduktivnega zdravja na ravni Unije in 



AD\1213153SL.docx 15/34 PE657.308v01-00

SL

na mednarodni ravni.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Nalezljive bolezni, kot so HIV/aids, 
tuberkuloza in virusni hepatitis različno 
vplivajo na moške in ženske ter imajo 
socialno razsežnost, ki jo je treba 
obravnavati z večdisciplinarnim 
pristopom. Zdraviti jih je treba ne le s 
protivirusnimi zdravili in cepivi, temveč 
tudi z izobraževanjem, ozaveščanjem ter 
ustreznimi socialnimi in psihološkimi 
ukrepi. To je potrebno tudi pri težavah, 
kot je odvisnost od drog ali alkohola. Zato 
so bistvene naložbe v inovativne pristope 
skupnosti za boj proti nalezljivim 
boleznim in strategije za preprečevanje 
spolno prenosljivih bolezni.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Spolno prenosljive bolezni 
pomenijo vedno večje zdravstveno breme, 
s katerim so povezana tudi tveganja za 
nastanek raka in odpornost na več zdravil.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

preprečevanju bolezni v celotni življenjski 
dobi posameznika, pri tem uporabljati 
pristop, ki upošteva spol, upoštevati 
tveganja glede na spol, vključno z vplivom 
stereotipov, ki vodijo v dodatna 
zdravstvena tveganja, z obravnavanjem 
dejavnikov tveganja za zdravje, kot so 
škodljivo ravnanje, uživanje tobačnih in 
povezanih izdelkov in izpostavljenost 
njihovim emisijam ter uživanje alkohola in 
prepovedanih drog pa bi moral prispevati 
k informacijam in izobraževanju o zdravju 
ter njegovemu spodbujanju. Prav tako bi 
moral prispevati k zmanjšanju zdravstvene 
škode zaradi uživanja drog, nezdravih 
prehranjevalnih navad, telesne neaktivnosti 
in izpostavljenosti okoljskemu 
onesnaževanju ter spodbujati okolje, ki 
podpira zdrav način življenja, da bi 
dopolnjeval ukrepe držav članic na teh 
področjih. Zato bi moral Program 
prispevati tudi k ciljem evropskega 
zelenega dogovora, strategije „od vil do 
vilic“ in strategije za biotsko raznovrstnost.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Rak je drugi najpogostejši vzrok 
smrti v državah članicah po boleznih srca 
in ožilja. Prav tako je ena od nenalezljivih 
bolezni, ki imajo skupne dejavnike 
tveganja ter katerih preprečevanje in 
nadzor bi koristila večini državljank in 
državljanov. Leta 2020 je Komisija 
napovedala evropski načrt za boj proti 
raku, ki bi zajemal celoten cikel bolezni, od 
preprečevanja in zgodnjega odkrivanja do 
zdravljenja ter kakovosti življenja 
pacientov in preživelih. Program in misija 
za boj proti raku iz programa Obzorje 
Evropa naj bi pripomogla k tem ukrepom.

(19) Rak je drugi najpogostejši vzrok 
smrti v državah članicah po boleznih srca 
in ožilja. Prav tako je ena od nenalezljivih 
bolezni, ki imajo skupne dejavnike 
tveganja ter katerih preprečevanje in 
nadzor bi koristila večini državljank in 
državljanov. Leta 2020 je Komisija 
napovedala evropski načrt za boj proti 
raku, ki bi zajemal celoten cikel bolezni, od 
preprečevanja in zgodnjega odkrivanja do 
zdravljenja ter kakovosti življenja 
pacientov in preživelih. Program in misija 
za boj proti raku iz programa Obzorje 
Evropa naj bi pripomogla k tem ukrepom. 
Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 
raku reproduktivnih organov, tudi raku 
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dojke.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) Program bi zato moral podpirati 
ukrepe za spremljanje pomanjkanja zdravil, 
medicinskih pripomočkov in drugih 
zdravstvenih izdelkov, vključno z opremo 
za spolno in reproduktivno zdravje in 
osnovnimi izdelki za ohranjanje zdravega 
načina življenja, ter za zagotovitev večje 
razpoložljivosti in cenovne dostopnosti teh 
izdelkov, hkrati pa omejiti odvisnost 
njihovih dobavnih verig od tretjih držav. 
Da bi se obravnavale neizpolnjene 
zdravstvene potrebe, bi moral Program 
zlasti zagotavljati podporo za klinična 
preskušanja, da bi se pospešili razvoj in 
odobritev inovativnih in učinkovitih 
zdravil za vse, tudi nosečnice, ter dostop 
do njih, podpirale spodbude za razvoj takih 
zdravil kot antimikrobikov ter spodbujala 
digitalna preobrazba zdravstvenih izdelkov 
in platform za spremljanje in zbiranje 
informacij o zdravilih, hkrati zagotovilo, 
da se pri preiskavah s kliničnimi preizkusi 
upoštevajo raznolikost, tudi enakost 
spolov, evropskih prebivalcev.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

varovanje zdravja v Uniji. Program bi zato 
moral podpirati razvoj, izvajanje in 
izvrševanje zdravstvene zakonodaje Unije 
ter zagotavljati visokokakovostne, 
primerljive, po spolu razčlenjene in 
zanesljive podatke v podporo oblikovanju 
in spremljanju politik.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Čezmejno sodelovanje pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva za 
paciente, ki se gibajo med državami 
članicami, pri vrednotenju zdravstvenih 
tehnologij in v evropskih referenčnih 
mrežah so primeri področij, na katerih je 
bilo z integriranim delom držav članic 
dokazano, da imajo veliko dodano vrednost 
in velik potencial za povečanje 
učinkovitosti zdravstvenih sistemov in s 
tem zdravja na splošno. Program bi zato 
moral podpirati dejavnosti, ki omogočajo 
tako integrirano in usklajeno delo, s 
katerim se spodbuja tudi izvajanje praks z 
velikim učinkom, katerih cilj je čim 
učinkovito razdeliti razpoložljiva sredstva 
zadevnim prebivalkam in prebivalcem ter 
območjem, da se čim bolj poveča njihov 
učinek.

(26) Čezmejno sodelovanje pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva za 
paciente, ki se gibajo med državami 
članicami, pri vrednotenju zdravstvenih 
tehnologij in v evropskih referenčnih 
mrežah so primeri področij, na katerih je 
bilo z integriranim delom držav članic 
dokazano, da imajo veliko dodano vrednost 
in velik potencial za povečanje 
učinkovitosti zdravstvenih sistemov in s 
tem zdravja na splošno. Program bi zato 
moral podpirati dejavnosti, ki omogočajo 
tako integrirano in usklajeno delo, katerim 
se spodbuja izvajanje praks z velikim 
učinkom, katerih cilj je čim učinkoviteje 
razdeliti razpoložljiva sredstva ustreznemu 
segmentu prebivalstva ter območjem, da se 
čim bolj poveča njihov učinek, tako da se 
zmanjšajo neenakosti z upoštevanjem 
biološkega in družbenega spola in starosti 
ter vzpostavi referenčna mreža za varno 
uporabo zdravil v nosečnosti in med 
dojenjem.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Program bi moral zagotavljati 
pravočasen dostop do blaga, ki je potreben 
za varno zagotavljanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic (npr. 
zdravila, kontracepcijska sredstva 
različnih vrst, medicinska oprema za 
postopke spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic).

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Glede na to, kako pomemben je boj 
proti podnebnim spremembam v skladu z 
zavezami Unije za izvajanje Pariškega 
sporazuma in ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj, bo ta program prispeval k 
vključevanju podnebnih ukrepov v politike 
Unije in doseganju skupnega cilja, da 25 % 
proračunskih odhodkov EU podpira 
podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo 
opredeljeni med pripravo in izvajanjem 
Programa ter ponovno ocenjeni v okviru 
vmesne ocene.

(40) Glede na to, kako pomemben je boj 
proti podnebnim spremembam in njegov 
učinek na ženske in dekleta v skladu z 
zavezami Unije za izvajanje Pariškega 
sporazuma in ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj, bo ta program prispeval k 
vključevanju podnebnih ukrepov v politike 
Unije in doseganju skupnega cilja, da 25 % 
proračunskih odhodkov EU podpira 
podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo 
opredeljeni med pripravo in izvajanjem 
Programa ter ponovno ocenjeni v okviru 
vmesne ocene.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40a) Program bo prispeval k 
vključevanju načela enakosti spolov v 
politike Unije, saj priznava, da je treba to 
enakost doseči. Da bi se vidika spola in 
razlike med njima upoštevali v odzivu na 
zdravstvene krize ter da bodo med 
zdravstveno krizo in po njej obravnavane 
posebne zdravstvene potrebe žensk in 
deklet, se bodo v programu uporabljala 
orodja, ki vključujejo načelo enakosti 
spolov in ga upoštevajo pri pripravi 
proračuna.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Glede na naravo in potencialni 
obseg čezmejnih nevarnosti za zdravje 
ljudi države članice ne morejo same 

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

zadovoljivo doseči cilja varovanja ljudi v 
Uniji pred takimi nevarnostmi ter izboljšati 
preprečevanje kriz in pripravljenost nanje. 
V skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 
5 Pogodbe o Evropski uniji se lahko ukrepi 
na ravni Unije sprejmejo tudi za podporo 
prizadevanjem držav članic pri doseganju 
visoke ravni varovanja javnega zdravja, za 
izboljšanje razpoložljivosti in cenovne 
dostopnosti zdravil, medicinskih 
pripomočkov in drugih v krizi pomembnih 
izdelkov v Uniji, za podporo inovacijam, 
za podporo integriranemu in usklajenemu 
delu in izvajanju dobre prakse med 
državami članicami ter za zmanjšanje 
neenakosti pri dostopu do zdravstvenega 
varstva po vsej EU. Kot je zapisano v 
strategiji za enakost spolov, bi bilo treba 
izvajanje najboljše prakse podpreti v vseh 
vidikih zdravja, vključno z vidiki spolov. 
Odpraviti bi bilo treba neenakosti na 
področju zdravja med državami članicami 
EU in znotraj njih ter obravnavati vse 
socialne dejavnike zdravja, vključno s 
spolom. Te ukrepe bi bilo treba izvajati 
tako, da bi ustvarjali večjo učinkovitost in 
učinke z dodano vrednostjo, ki jih ne bi 
bilo mogoče ustvariti z ukrepi, sprejetimi 
na nacionalni ravni, ob spoštovanju 
pristojnosti in odgovornosti držav članic na 
področjih, ki jih zajema Program. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
 Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „v krizi pomembni izdelki“ 
pomenijo izdelke in snovi, ki so v 
zdravstveni krizi potrebni za 
preprečevanje, diagnosticiranje ali 
zdravljenje bolezni in njenih posledic in ki 
med drugim vključujejo: zdravila, vključno 

(4) „v krizi pomembni izdelki“ 
pomenijo izdelke in snovi, ki so v 
zdravstveni krizi potrebni za 
preprečevanje, diagnosticiranje ali 
zdravljenje bolezni in njenih posledic, kot 
tudi druge medicinske izdelke in snovi, ki 
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s cepivi, in njihove intermediate, aktivne 
farmacevtske sestavine in surovine; 
medicinske pripomočke; bolnišnično in 
medicinsko opremo (kot so ventilatorji, 
zaščitna oblačila in oprema, diagnostični 
materiali in orodja); osebno zaščitno 
opremo; razkužila ter njihove vmesne 
proizvode in surovine, ki so potrebni za 
njihovo proizvodnjo;

so bistvenega pomena v širšem kontekstu 
zdravstvenega varstva med zdravstveno 
krizo, in ki med drugim vključujejo: 
zdravila, vključno s cepivi, in njihove 
intermediate, aktivne farmacevtske 
sestavine in surovine; medicinske 
pripomočke; bolnišnično in medicinsko 
opremo (kot so ventilatorji, zaščitna 
oblačila in oprema, diagnostični materiali 
in orodja); osebno zaščitno opremo; 
razkužila ter njihove vmesne proizvode in 
surovine, ki so potrebni za njihovo 
proizvodnjo;

Predlog spremembe 35

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) prizadevanje za odpravo 
neenakosti ter spodbujanje enakosti med 
moškimi in ženskami;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) izboljšanje razpoložljivosti zdravil, 
medicinskih pripomočkov in drugih v krizi 
pomembnih izdelkov v Uniji, prispevanje k 
njihovi cenovni dostopnosti in podpiranje 
inovacij;

(2) izboljšanje razpoložljivosti zdravil, 
medicinskih pripomočkov in drugih v krizi 
pomembnih izdelkov v Uniji, prispevanje k 
njihovi splošni in cenovni dostopnosti in 
podpiranje inovacij;

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

delovne sile v zdravstvu, vključno z 
digitalno preobrazbo ter z bolj integriranim 
in usklajenim delom med državami 
članicami ter s stalnim izvajanjem dobre 
prakse in celovite izmenjave podatkov o 
vseh vidikih zdravja, da se zviša splošna 
raven javnega zdravja.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) podpiranje ukrepov za 
zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, 
dostopnosti in cenovne dostopnosti v krizi 
pomembnih izdelkov in druge potrebne 
zdravstvene opreme;

(3) podpiranje ukrepov za 
zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, 
dostopnosti in cenovne dostopnosti v krizi 
pomembnih izdelkov, osnovnih izdelkov za 
ohranjanje zdravega načina življenja in 
druge potrebne zdravstvene opreme;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
 Člen 4 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) krepitev učinkovitosti, dostopnosti, 
vzdržnosti in odpornosti zdravstvenih 
sistemov, vključno s podpiranjem digitalne 
preobrazbe, uporabo digitalnih orodij in 
storitev, sistemskimi reformami, 
izvajanjem novih modelov oskrbe, tudi za 
starejše in invalide, uresničitvijo splošnega 
zdravstvenega varstva, ki vključuje dostop 
do storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic, ter 
obravnavanjem neenakosti na področju 
zdravja in zdravstvene oskrbe, tudi 
neenakosti na podlagi spola in presečnih 
neenakosti;

Predlog spremembe 40
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Predlog uredbe
 Člen 4 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) podpiranje ukrepov za krepitev 
zmožnosti zdravstvenih sistemov za 
spodbujanje zdravja in preprečevanja 
bolezni, pravic pacientov in čezmejnega 
zdravstvenega varstva ter spodbujanje 
odličnosti medicinskih in zdravstvenih 
delavcev;

(5) podpiranje ukrepov za krepitev 
zmožnosti zdravstvenih sistemov za 
spodbujanje zdravja in preprečevanja 
bolezni, informacij in izobraževanja o 
zdravju z vidika spola, pravic pacientov in 
spodbujanja čezmejnega zdravstvenega 
varstva ter spodbujanje odličnosti 
medicinskih in zdravstvenih delavcev;

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) podpiranje ukrepov za nadzor, 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje nenalezljivih bolezni, zlasti 
raka, ter z njimi povezano oskrbo;

(6) podpiranje ukrepov za nadzor, 
preprečevanje, diagnosticiranje in 
zdravljenje nenalezljivih bolezni, zlasti 
raka, ter z njimi povezano oskrbo, pri 
čemer je treba nameniti posebno 
pozornost raku reproduktivnih organov, 
vključno z rakom dojke;

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) podpiranje ukrepov za reševanje 
zdravstvenih vprašanj, povezanih z 
nasiljem na podlagi spola, in podpiranje 
pacientov, ki so žrtve nasilja na podlagi 
spola;

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) podpiranje razvoja, izvajanja in 
izvrševanja zdravstvene zakonodaje Unije 
ter zagotavljanje visokokakovostnih, 
primerljivih in zanesljivih podatkov v 
podporo oblikovanju politik in spremljanju 
ter spodbujanje uporabe ocen vplivov 
zadevnih politik na zdravje;

(8) podpiranje razvoja, izvajanja in 
izvrševanja zdravstvene zakonodaje Unije 
ter zagotavljanje visokokakovostnih, 
primerljivih, zanesljivih, celovitih ter po 
spolu in starosti razčlenjenih podatkov ter 
podatkov, ločenih po spolu, v podporo 
oblikovanju politik in spremljanju, 
zagotavljanju oskrbe in odzivanju na 
neizpolnjene zdravstvene potrebe ter 
spodbujanje uporabe ocen vplivov 
zadevnih politik na zdravje, pri katerih se 
upošteva vidik spola;

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) podpiranje prispevka Unije k 
mednarodnim in globalnim pobudam na 
področju zdravja.

(10) podpiranje prispevka Unije k 
mednarodnim in svetovnim pobudam na 
področju zdravja, vključno s pobudami na 
svetovni ravni, ki podpirajo varno in 
pravočasno zagotavljanje in dostop do 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic;

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Delovni programi temeljijo na oceni 
učinka na enakost spolov.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kazalniki se po potrebi zbirajo 
razčlenjeni po spolu.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pri ocenah se upošteva vidik spola. 
Posebna pozornost se nameni spremljanju 
porabe, ki se namenja ciljem, povezanim z 
enakostjo spolov.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Priloga I – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Prenos, prilagajanje in uvedba 
dobrih praks in inovativnih rešitev z 
uveljavljeno dodano vrednostjo na ravni 
Unije med državami članicami ter podpora, 

(b) Prenos, prilagajanje in uvedba 
dobrih praks in inovativnih rešitev, 
vključno s spolnim in reproduktivnim 
zdravjem in pravicami ter drugimi vidiki 
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prilagojena posameznim državam ali 
skupinam držav z največjimi potrebami, in 
sicer s financiranjem specifičnih projektov, 
vključno s tesnim medinstitucionalnim 
sodelovanjem, strokovnim svetovanjem in 
medsebojno podporo.

zdravja, povezanimi s spolom, z 
uveljavljeno dodano vrednostjo na ravni 
Unije med državami članicami ter podpora, 
prilagojena posameznim državam ali 
skupinam držav z največjimi potrebami, in 
sicer s financiranjem specifičnih projektov, 
vključno s tesnim medinstitucionalnim 
sodelovanjem, strokovnim svetovanjem in 
medsebojno podporo.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Priloga I – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) strokovne skupine in svete, ki 
zagotavljajo svetovanje, podatke in 
informacije v podporo razvoju in izvajanju 
zdravstvene politike;

(iii) strokovne skupine in svete, ki 
zagotavljajo svetovanje, podatke in 
informacije v podporo razvoju in izvajanju 
zdravstvene politike; vse financirane 
strokovne skupine in odbori so 
uravnoteženo zastopani glede na spol;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Priloga I – točka c – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) študije in analize ter znanstveno 
svetovanje za podporo oblikovanju politik 
in podporo znanstvenima odboroma za 
varstvo potrošnikov ter za zdravstvena, 
okoljska in nastajajoča tveganja.

(iv) študije in analize ter znanstveno 
svetovanje za podporo oblikovanju politik 
in podporo znanstvenima odboroma za 
varstvo potrošnikov ter za zdravstvena, 
okoljska in nastajajoča tveganja; v vseh 
financiranih študijah in analizah ter pri 
znanstvenem svetovanju se upošteva vidik 
spola.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Priloga I – točka d – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) izvajanje, izvrševanje in 
spremljanje zakonodaje in ukrepov Unije, 
vključno z zdravstvenimi vidiki iz 
strategije EU za enakost spolov; ter 
tehnično podporo za izvajanje pravnih 
zahtev;

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Priloga I – točka e – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) naročanje blaga in storitev, 
potrebnih za preprečevanje in 
obvladovanje zdravstvenih kriz, ter 
ukrepanje za zagotovitev dostopa do 
navedenega osnovnega blaga in storitev;

(iv) naročanje blaga in storitev, nujnih 
za preprečevanje in obvladovanje 
zdravstvenih kriz, ter ukrepanje za 
zagotovitev dostopa do navedenega 
osnovnega blaga in storitev;

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Priloga I – točka e – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) vzpostavitev in delovanje 
rezervnega seznama Unije za medicinske 
in zdravstvene delavce in strokovnjake ter 
mehanizma za napotitev takih delavcev in 
strokovnjakov, če je to potrebno, za 
preprečevanje zdravstvenih kriz ali 
odzivanje nanje v vsej Uniji; ustanovitev in 
delovanje ekipe Unije za izredne 
zdravstvene razmere za strokovno 
svetovanje in tehnično pomoč na zahtevo 
Komisije v primeru zdravstvene krize.

(v) vzpostavitev in delovanje 
rezervnega seznama Unije za medicinske 
in zdravstvene delavce in strokovnjake ter 
mehanizma za napotitev takih delavcev in 
strokovnjakov, če je to potrebno, za 
preprečevanje zdravstvenih kriz ali 
odzivanje nanje v vsej Uniji; ustanovitev in 
delovanje ekipe Unije za izredne 
zdravstvene razmere za strokovno 
svetovanje in tehnično pomoč na zahtevo 
Komisije v primeru zdravstvene krize. vsa 
telesa, ustanovljena v skladu s tem 
programom, sestavlja najmanj 50 % žensk 
in vključujejo strokovnjake s področja 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic ter drugih vidikov zdravja, 
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povezanih s spolom;

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Priloga I – točka g – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(i) podpiranje ukrepov za prenos 
znanja in sodelovanja na ravni Unije za 
izboljšanje učinkovitosti, dostopnosti, 
trajnostnosti, odpornosti nacionalnih 
reformnih procesov in vključevanja vidika 
spolov, zlasti za obravnavanje izzivov, 
opredeljenih v evropskem semestru, za 
okrepitev primarnega zdravstvenega 
varstva in integracije oskrbe ter za 
doseganje splošnega zdravstvenega 
varstva, ki vključuje dostop do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic, in 
enakopravnega dostopa do zdravstvenega 
varstva, tudi z odpravo spolnih in 
presečnih neenakosti v zdravstvenih 
sistemih;

Predlog spremembe 56

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) podpiranje izboljšanja delovnih 
pogojev zdravstvenih delavcev in 
oskrbovalcev;

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Priloga I – točka g – točka xi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(xi) podpora za delovanje evropskih 
referenčnih mrež ter vzpostavitev in 

(xi) podpora za delovanje evropskih 
referenčnih mrež ter vzpostavitev in 
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delovanje novih nadnacionalnih mrež, 
vzpostavljenih v skladu z zdravstveno 
zakonodajo Unije, in podpiranje ukrepov 
držav članic za usklajevanje dejavnosti teh 
mrež z delovanjem nacionalnih 
zdravstvenih sistemov;

delovanje novih nadnacionalnih mrež, 
vzpostavljenih v skladu z zdravstveno 
zakonodajo Unije, in podpiranje ukrepov 
držav članic za usklajevanje dejavnosti teh 
mrež z delovanjem nacionalnih 
zdravstvenih sistemov; vse financirane 
mreže sestavlja najmanj 50 % žensk in 
vključujejo strokovnjake s področja 
spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic ter drugih vidikov zdravja, 
povezanih s spolom;

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Priloga I – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) Ukrepi za storitve na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravja:
(i) podpiranje držav članic in nevladnih 
organizacij pri spodbujanju in 
zagotavljanju splošnega dostopa do 
storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic, 
vključno z načrtovanjem družine, 
informiranjem in izobraževanjem ter 
vključevanjem reproduktivnega zdravja v 
nacionalne strategije in programe v 
skladu z akcijskim programom 
Mednarodne konference o prebivalstvu in 
razvoju, Pekinškimi izhodišči za 
ukrepanje ter dokumenti z rezultati 
preglednih konferenc in cilji trajnostnega 
razvoja OZN št. 3 in 5;
(ii) ukrepi, ki podpirajo dostop do storitev 
na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter z njimi povezanih zdravil in 
proizvodov;
(iii) ukrepi, ki podpirajo neprekinjenost 
spolne in reproduktivne oskrbe (pristopi 
celostne oskrbe za preprečevanje, 
diagnosticiranje, zdravljenje in nadaljnjo 
oskrbo);
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Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Priloga I – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) ukrepi v zvezi z zdravstvenimi 
vprašanji, povezanimi z nasiljem na 
podlagi spola, in podpiranje pacientov, ki 
so žrtve nasilja na podlagi spola;
(i) ukrepi za preprečevanje in 
zmanjševanje nasilja nad ženskami z 
zdravstvenimi težavami ali invalidkami;
(ii) ukrepi, ki podpirajo zdravstvena 
vprašanja žrtev nasilja nad ženskami, 
vključno s prisilno sterilizacijo in 
prisilnim splavom;
(iii) usposabljanje in izgradnja 
zmogljivosti strokovnjakov za podporo 
žrtvam nasilja nad ženskami;
(iv) kampanje ozaveščanja o pravicah in 
dostopu do pravnega varstva za žrtve 
nasilja nad ženskami.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Priloga I – točka i – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) podpiranje ukrepov za zagotovitev 
večje razpoložljivosti zdravil in 
medicinskih pripomočkov v Uniji ter 
prispevanje k njihovi cenovni dostopnosti 
za paciente in zdravstvene sisteme;

(iv) podpiranje ukrepov za zagotovitev 
večje razpoložljivosti zdravil in 
dostopnosti medicinskih pripomočkov v 
Uniji ter prispevanje k njihovi cenovni 
dostopnosti za paciente in zdravstvene 
sisteme;

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Priloga I – točka j – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Priloga II – del 1 – točka III a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IIIa. Število ukrepov in primerov dobre 
prakse, ki neposredno prispevajo k cilju 
trajnostnega razvoja 3.7, na državo 
članico

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Priloga II – del 1 – točka III b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IIIb. Število ukrepov in primerov dobre 
prakse, ki neposredno prispevajo k cilju 
trajnostnega razvoja 5, na državo članico

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Priloga II – del 1 – točka III c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IIIc. Proračunska sredstva za ukrepe in 
primere dobre prakse, ki neposredno 
prispevajo k cilju trajnostnega razvoja 3.7, 
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na državo članico

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Priloga II – del 1 – točka III d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

IIId. Proračunska sredstva za ukrepe in 
primere dobre prakse, ki neposredno 
prispevajo k cilju trajnostnega razvoja 5, 
na državo članico

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Spolno prenosljive bolezni;

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Priloga II – del 2 – točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14a. Razlika v plačilu med spoloma pri 
zdravstvenih delavcih


