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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 282/2014 

av 11. mars 2014 

om opprettelse av Unionens tredje handlingsprogram på området helse (2014-2020) og om 

oppheving av beslutning nr. 1350/2007/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 168 nr. 5, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter framgangsmåten i den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 168 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) skal det sikres et 

høyt vernenivå for folkehelsen i definisjonen og 

gjennomføringen av all politikk og virksomhet i 

Unionen. Unionen skal utfylle og støtte nasjonal 

helsepolitikk, oppmuntre til samarbeid mellom med-

lemsstatene og fremme samordning mellom deres 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 86 av 21.3.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 253/2014 av  

13. november 2014 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om 

samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 8.10.2015,  

s. 15. 

(1) EUT C 143 av 22.5.2012, s. 102. 

(2) EUT C 225 av 27.7.2012, s. 223. 

(3) Europaparlamentets holdning av 26. februar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. mars 2014. 

programmer, i fullt samsvar med medlemsstatenes 

ansvar for definisjonen av deres helsepolitikk og 

organiseringen og ytelsen av helsetjenester og legehjelp. 

2) Fortsatt innsats er nødvendig for å oppfylle kravene 

fastsatt i artikkel 168 i TEUV. Fremming av god helse 

på unionsplan er også en integrert del av «Europa 2020: 

En strategi for smart, bærekraftig og inkluderende 

vekst» («Europa 2020-strategien»). Det å holde 

mennesker friske og aktive lenger og å gi dem mulighet 

til å ha en aktiv rolle i forvaltningen av egen helse, vil 

ha generelt ha en positiv effekt på helsen, herunder en 

nedgang i ulikhetene i helsespørsmål, og en positiv 

innvirkning på livskvaliteten, produktiviteten og kon-

kurransedyktigheten, samtidig som det reduserer presset 

i de nasjonale budsjettene. Støtte til og anerkjennelse av 

nyskaping, som virker inn på helsen, bidrar til å møte 

utfordringen med bærekraft i helsesektoren når det 

gjelder demografisk endring, og tiltak for å redusere 

ulikhetene i helsespørsmål, er viktig for å kunne oppnå 

«inkluderende vekst». Det er i den forbindelse hen-

siktsmessig å opprette Unionens tredje handlings-

program på området helse (2014-2020) («program-

met»). 

3) Definisjonen til Verdens helseorganisasjon (WHO) sier 

at «Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og 

sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller 

lidelser». For å forbedre helsen til Unionens befolkning 

og redusere ulikheten i helsespørsmål, er det avgjørende 

at det ikke fokuseres bare på fysisk helse. I henhold til 

WHO utgjør psykiske helseproblemer nesten 40 % av 

antall leveår med funksjonshemning. Psykiske 

helseproblemer er også vidtrekkende, langvarige og en 

kilde til forskjellsbehandling, og bidrar i vesentlig grad 

til ulikhet i helsespørsmål. Videre påvirker den 

økonomiske krisen faktorer som er med på å bestemme 

den psykiske helsen, siden beskyttende faktorer svekkes 

og risikofaktorene øker. 

4) Fellesskapets tidligere handlingsprogrammer på om-

rådet folkehelse (2003-2008) og på området helse 

(2008-2013), vedtatt ved europaparlaments- og 
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rådsbeslutning nr. 1786/2002/EF(1) og 1350/2007/EF(2) 

(«de tidligere helseprogrammene»), har fått positivt 

omdømme ettersom de har ført til viktig utvikling og 

store forbedringer på en rekke områder. Programmet bør 

bygge på det som er oppnådd i de tidligere helse-

programmene. Det bør også ta hensyn til anbefalingene i 

de eksterne revisjonene og evalueringene som er utført, 

særlig anbefalingene til Revisjonsretten i dens 

spesialrapport nr. 2/2009, hvor det framgår at 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen bør 

revurdere omfanget av Unionens folkehelsevirksomhet 

og Unionens finansieringsmetode på dette området for 

tiden etter 2013. Dette bør gjøres idet det tas hensyn til 

de budsjettmidlene som foreligger og forekomsten av 

andre samarbeidsordninger som et middel til å forenkle 

samarbeid og utveksling av opplysninger mellom 

berørte parter over hele Europa. 

5) I tråd med målene for Europa 2020-strategien bør 

programmet innrettes på en rekke veldefinerte mål og 

tiltak med klar, dokumentert tilleggsverdi for Unionen, 

og konsentrere støtte om et mindre antall tiltak på 

prioriterte områder. Hovedvekten bør i samsvar med 

nærhetsprinsippet legges på områder der klart 

tverrnasjonale spørsmål eller spørsmål som berører det 

indre marked står på spill, eller der et samarbeid på 

unionsplan kan gi betydelige fordeler og effek-

tivitetsgevinster. 

6) Programmet bør være et middel til å fremme tiltak på 

områder der det kan dokumenteres en tilleggsverdi for 

Unionen på grunnlag av følgende: utveksling av god 

praksis mellom medlemsstatene, støttenettverk for 

kunnskapsdeling eller gjensidig læring, behandling av 

tverrnasjonale trusler for å redusere risiko og lindre 

konsekvensene av dem, behandling av visse spørsmål 

vedrørende de indre marked der Unionen har betydelig 

legitimitet for å sikre løsninger av høy kvalitet på tvers 

av medlemsstatene, frigjøre potensialet for nyskaping på 

området helse, tiltak som kan føre fram til et system for 

referansemåling for å muliggjøre velfunderte beslutnin-

ger på unionsplan, effektivitetsforbedring ved å unngå 

ressurssløsing på grunn av dobbeltarbeid og optimalise-

ring av bruken av økonomiske ressurser. 

7) Gjennomføringen av programmet bør være slik at med-

lemsstatenes ansvar for definisjonen av deres helse-

politikk og for organiseringen og ytelsen av helse-

tjenester og legehjelp, blir respektert. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1786/2002/EF av  

23. september 2002 om vedtaking av eit fellesskapshandlings-

program på området folkehelse (2003-2008) (EFT L 271 av 

9.10.2002, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1350/2007/EF av  

23. oktober 2007 om opprettelse av Fellesskapets andre handlings-

program på området helse (2008-13) (EUT L 301 av 20.11.2007,  

s. 3). 

8) Ifølge WHOs helserapport for Europa 2009 finnes det 

rom for økte investeringer i folkehelse og i helse-

systemer. I så henseende oppmuntres medlemsstatene til 

å prioritere bedre folkehelse i sine nasjonale program-

mer og dra nytte av større bevissthet om mulighetene for 

unionsfinansiering på helseområdet. Programmet bør 

derfor gjøre det enklere å utnytte resultatene fra det i 

nasjonal helsepolitikk. 

9) Nyskaping på helseområdet bør forstås som en 

folkehelsestrategi som ikke er begrenset til teknologiske 

framskritt med hensyn til produkter og tjenester. 

Fremming av nyskaping innenfor behandlingsmetoder i 

folkehelse, forebyggingsstrategier, helsesystemforvalt-

ning og innen organisering og ytelse av helsetjenester 

og legehjelp, herunder helsefremmende og syk-

domsforebyggende behandlingsmetoder, har potensial 

for å forbedre folkehelseresultatene, øke kvaliteten på 

pasientbehandlingen og svare på utilfredsstilte behov, 

og også å fremme konkurranseevnen til berørte parter 

og forbedre kostnadseffektiviteten og bærekraften i 

helsetjenester og legehjelp. Derfor bør programmet 

forenkle den frivillige utnyttelsen av nyskaping innenfor 

helse, idet det tas hensyn til de felles verdiene og 

prinsippene i Den europeiske unions helsesystemer, som 

angitt i Rådets konklusjoner av 2. juni 2006(3). 

10) Programmet bør, særlig i lys av den økonomiske krisen, 

bidra til å behandle ulikheter i helsespørsmål og fremme 

likhet og solidaritet gjennom tiltak i henhold til de 

forskjellige målene og ved å oppmuntre til og forenkle 

utvekslingen av god praksis. 

11) I henhold til artikkel 8 og 10 i TEUV, skal Unionen 

fremme likhet mellom kvinner og menn og ha som mål 

å bekjempe forskjellsbehandling. Programmet bør 

derfor støtte integrasjon av målene om likestilling 

mellom kvinner og menn og om bekjempelse av 

forskjellsbehandling i alle sine tiltak. 

12) Pasientene må gis mulighet, blant annet ved å øke sin 

kunnskap om helse, til å forvalte sin egen helse og 

helsetjeneste mer proaktivt, for å forebygge dårlig helse 

og foreta velbegrunnede valg. Åpenheten i helse-

tjenestenes virksomhet og systemer og tilgjengeligheten 

til pålitelig, uavhengig og brukervennlig informasjon til 

pasientene bør optimaliseres. Praksis i helsetjenestene 

bør ta hensyn til tilbakemelding fra og kommunikasjon 

med pasientene. Støtte til medlemsstatene, 

pasientorganisasjoner og berørte parter er av avgjørende 

betydning og bør samordnes på unionsplan for å kunne 

hjelpe pasientene, særlig de som er rammet av sjeldne 

sykdommer, slik at de på en effektiv måte kan dra nytte 

av tverrnasjonale helsetjenester.  

  

(3) Rådets konklusjoner om felles verdier og prinsipper i Den euro-

peiske unions helsesystemer (EUT C 146 av 22.6.2006, s. 1). 
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13) Med hensyn til helsesystemenes effektivitet og 

pasientenes sikkerhet er det av avgjørende betydning å 

redusere byrden fra resistente infeksjoner og infeksjoner 

knyttet til helsetjenester, samt å sikre tilgjengelighet til 

effektive, antimikrobielle stoffer. Programmet bør støtte 

et vedvarende arbeid for å forbedre analysemetodene for 

å påvise og forhindre antimikrobiell resistens og 

forbedre nettverket blant alle aktører i helsetjenestene, 

herunder veterinærsektoren, i forbindelse med håndte-

ringen av antimikrobiell resistens. 

14) I et samfunn med en aldrende befolkning kan velrettede 

investeringer for å fremme god helse og forebygge 

sykdommer øke antall  «friske leveår» og dermed gjøre 

det mulig for eldre å være friske og aktive opp i høyere 

alder. Kroniske sykdommer er skyld i mer enn 80 % av 

for tidlig død i Unionen. Programmet bør identifisere, 

spre og fremme utnyttelsen av faktabasert og god 

praksis for kostnadseffektive helsefremmende og 

sykdomsforebyggende tiltak som særlig er rettet mot 

viktige risikofaktorer, for eksempel bruk av tobakk og 

narkotika, skadelig bruk av alkohol og usunne 

kostvaner, fedme og fysisk inaktivitet, samt om 

HIV/AIDS, tuberkulose og hepatitt. Effektiv 

forebygging vil bidra til å øke den økonomiske 

bærekraften i helsetjenestene. Programmet bør i et 

likestillingsperspektiv bidra til alle aspekter innenfor 

sykdomsforebygging (primær, sekundær og tertiær 

forebygging) gjennom hele unionsborgernes levetid, til 

å fremme god helse samt til å arbeide for miljøer til 

støtte for en sunn livsstil, idet det tas hensyn til 

underliggende sosiale faktorer og miljøfaktorer samt 

visse funksjonshemmingers påvirkning på helsen. 

15) For å redusere konsekvensene for folkehelsen av tverr-

nasjonale helsetrusler som angitt i europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU(1), som kan omfatte 

alt fra massekontaminering forårsaket av kjemiske 

hendelser til pandemier, for eksempel de som har vært 

aktuelle de siste årene som E. coli, influensa-

virusstammen H1N1 eller SARS (alvorlig, akutt 

luftveissyndrom), eller helsevirkninger av økende 

befolkningsforflytninger, bør programmet bidra til at det 

skapes og holdes ved like robuste ordninger og 

verktøyer for å påvise, vurdere og administrere tverrna-

sjonale helsetrusler. På grunn av disse truslenes art, bør 

programmet støtte samordnede folkehelsetiltak på 

unionsplan for å håndtere forskjellige aspekter av 

tverrnasjonale helsetrusler, som bygger på beredskaps- 

og innsatsplanlegging, robust og pålitelig risikovur-

dering og et sterkt rammeverk for risiko- og 

krisehåndtering. I den forbindelse er det viktig at 

programmet drar nytte av at det utfyller arbeids-

programmet for Det europeiske senter for forebygging 

av og kontroll med sykdommer, opprettet 

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1082/2013/EU av  

22. oktober 2013 om alvorlige, tverrnasjonale helsetrusler og om 

oppheving av beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 av 5.11.2013, 

s. 1). 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 851/2004(2), i bekjempelsen av smittsomme syk-

dommer og i den virksomheten som støttes i henhold til 

unionsprogrammene for forskning og innovasjon. Det 

bør gjøres en særlig innsats for å sikre sammenheng og 

synergier mellom programmet og det globale helse-

arbeidet som utføres i henhold til andre unions-

programmer og ordninger, særlig når det gjelder aviær 

influensa, HIV/AIDS, tuberkulose og andre tverrna-

sjonale helsetrusler i tredjestater. 

16) Tiltak i henhold til programmet bør også kunne omfatte 

tverrnasjonale helsetrusler forårsaket av biologiske og 

kjemiske hendelser, miljø- og klimaendringer. Som 

angitt i kommisjonsmeldingen «A Budget for Europe 

2020», har Kommisjonen forpliktet seg til å ta hensyn til 

klimaendringene i Unionens overgripende utgifts-

program, og til å avsette minst 20 % av unionens 

budsjett til mål knyttet til klimatiltak. Utgifter i 

programmet i henhold til det spesifikke målet knyttet til 

tverrnasjonale helsetrusler bør generelt bidra til disse 

målene ved å håndtere helsetrusler knyttet til klima-

endring. Kommisjonen bør gi opplysninger om utgifter i 

forbindelse med klimaendring innenfor programmet. 

17) I samsvar med artikkel 114 i TEUV bør det sikres et 

høyt helsevernnivå i det regelverket som Unionen vedtar 

for opprettelsen av og virkemåten til det indre marked. I 

samsvar med dette målet bør programmet bestrebe seg 

på å støtte de tiltakene som kreves av og bidrar til 

målene i Unionens regelverk på området smittsomme 

sykdommer og andre helsetrusler, vev og celler fra 

mennesker, blod, organer fra mennesker, medisinsk 

utstyr, legemidler, pasientrettigheter i tverrnasjonale 

helsetjenester, og tobakksprodukter og tobakkreklame. 

18) Programmet bør bidra til faktabasert beslutningstaking 

ved å fremme et helseopplysnings- og kunnskaps-

system, idet det tas hensyn til relevant virksomhet 

foretatt av internasjonale organisasjoner som WHO og 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 

(OECD). Dette systemet bør blant annet bestå av bruken 

av eksisterende ordninger og eventuelt ytterligere 

utvikling av standardiserte helseopplysninger og 

verktøyer for helseovervåking, innsamling og analyse av 

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 851/2004 av  

21. april 2004 om skiping av eit europeisk senter for førebygging 

av og kontroll med sjukdommar (EUT L 142 av 30.4.2004, s. 1). 
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helsedata, støtte til vitenskapskomiteen opprettet i 

samsvar med kommisjonsbeslutning 2008/721/EF(1) og 

vidtrekkende formidling av resultatene av programmet. 

19) Unionens politikk på området helse har som mål å 

utfylle og støtte nasjonal helsepolitikk, oppmuntre til 

samarbeid mellom medlemsstatene og fremme 

samordning mellom deres programmer. Utvekslingen av 

god praksis er et viktig virkemiddel i denne politikken. 

Slik utveksling bør gjøre de nasjonale myndighetene i 

stand til å utnytte løsninger utviklet i andre medlems-

stater, redusere dobbeltarbeid og gi mer valuta for 

pengene ved å fremme nyskapende løsninger på 

området helse. Programmet bør derfor i hovedsak rette 

seg mot samarbeid med vedkommende myndigheter 

som er ansvarlige for helsen i medlemsstatene og 

oppmuntre til bredere deltaking fra alle medlemsstatene 

som anbefalt i evalueringene av de tidligere helse-

programmene. Særlig bør medlemsstater med en 

bruttonasjonalinntekt (BNI) per innbygger på under 

90 % av gjennomsnittet i Unionen, aktivt oppmuntres til 

å delta i tiltak som er samfinansiert av de vedkommende 

myndighetene som er ansvarlige for helsen i 

medlemsstatene, eller av organer som er bemyndiget av 

disse vedkommende myndighetene. Slike tiltak bør 

anses å ha særlig stor nytte, og bør særlig svare til målet 

om å lette deltaking for medlemsstater med en BNI per 

innbygger på under 90 % av gjennomsnittet i Unionen 

og gjøre deltakingen bredere. Ytterligere og hensikts-

messig ikke-økonomisk støtte for disse medlemsstatenes 

deltaking i slike tiltak, for eksempel når det gjelder 

søkeprosessen, overføring av kunnskap og utnyttelse av 

sakkunnskap, bør også vurderes. 

20) Ikke-statlige organer og berørte parter på området helse, 

særlig pasientorganisasjoner og helsepersonellorgani-

sasjoner, spiller en viktig rolle i å gi Kommisjonen de 

opplysningene og rådene som er nødvendige for å 

gjennomføre programmet. I den forbindelse kan de få 

behov for bidrag fra programmet for å gjøre det mulig 

for dem å fungere. Derfor bør programmet være 

tilgjengelig for ikke-statlige organer og pasientorgani-

sasjoner som arbeider på området folkehelse, som 

spiller en effektiv rolle i den sivile dialogen på 

unionsplan, for eksempel ved deltaking i rådgivende 

grupper, og på den måten bidrar til å følge opp de 

særlige målene i programmet. 

21) Programmet bør fremme synergier og samtidig 

forhindre overlapping med tilknyttede unionsprogram-

mer og -tiltak, ved å fremme, når det er relevant, 

utnyttelsen av nyskapende gjennombrudd fra forsknin-

gen i helsesektoren. Andre av Unionens midler og 

programmer bør brukes på hensiktsmessig måte, særlig 

rammeprogrammet for forskning og innovasjon 2014-

2020 (Horisont 2020), opprettet ved europaparlaments- 

  

(1) Kommisjonsbeslutning av 5. august 2008 om opprettelse av en 

rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og sakkyndige på 

området forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø, og om oppheving 

av beslutning 2004/210/EF (EUT L 241 av 10.9.2008, s. 21). 

og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013(2), og resultatene 

fra dette, strukturfondene, programmet for sysselsetting 

og sosial innovasjon, opprettet ved europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 1296/2013(3), Den europe-

iske unions solidaritetsfond, opprettet ved rådsfor-

ordning (EF) nr. 2012/2002(4), Unionens strategi for 

helse og sikkerhet på arbeidsplassen (2007-2012), 

programmet for konkurranseevne hos foretak og små og 

mellomstore bedrifter (COSME), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1287/2013(5), programmet for miljø- og klimatiltak 

(LIFE), opprettet ved europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 1293/2013(6), forbrukerprogrammet, 

justisprogrammet, opprettet ved europaparlaments- og 

rådsforordning nr. (EU) 1382/2013(7), det felles 

programmet for it-støtte i hjemmet, programmet for 

utdanning, ungdom og idrett (Erasmus+), opprettet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/ 

2013(8), det europeiske statistikkprogrammet, opprettet 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 99/2013(9), og det europeiske innovasjonspartner-

skap innenfor aktiv og sunn aldring, innenfor deres 

respektive typer virksomhet. 

22) I samsvar med artikkel 168 nr. 3 i TEUV skal Unionen 

og medlemsstatene fremme samarbeid med tredjestater 

og vedkommende internasjonale organisasjoner på 

området folkehelse. Programmet bør derfor være åpent 

for deltaking fra tredjestater, særlig tiltredende stater, 

søkerstater og mulige søkerstater som omfattes av en 

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av  

11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon (2014-2020) og om 

oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 104). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1296/2013 av  

11. desember 2013 om Den europeiske unions program for 

sysselsetting og sosial innovasjon («EaSI») og om endring av 

beslutning nr. 283/2010/EU om opprettelse av den europeiske 

mikrofinansordningen Progress for sysselsetting og sosial 

integrasjon (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 238). 

(4) Rådsforordning (EF) nr. 2012/2002 av 11. november 2002 om 

opprettelse av Det europeiske solidaritetsfond (EFT L 311 av 

11.4.2002, s. 3). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1287/2013 av  

11. desember 2013 om opprettelse av et program for kon-

kurranseevne hos foretak og små og mellomstore bedrifter 

(COSME) (2014 - 2020) og om oppheving av beslutning  

nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 33). 

(6) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1293/2013 av  

11. desember 2013 om opprettelse av et program for miljø- og 

klimatiltak (LIFE) og om oppheving av forordning (EF)  

nr. 614/2007 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 185). 

(7) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1382/2013 av  

17. desember 2013 om opprettelse av et justisprogram for perioden 

2014-2020 (EUT L 354 av 28.12.2013, s. 73). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013 av  

11. desember 2013 om opprettelse av «Erasmus+»: unions-

programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett og om 

oppheving av beslutning nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 

1298/2008/EF (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 50). 

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 99/2013 av  

15. januar 2013 om det europeiske statistikkprogrammet 2013-17 

(EUT L 39 av 9.2.2013, s. 12). 
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førtiltredelsesstrategi, stater i Det europeiske frihan-

delsforbund (EFTA) / Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS), nabostater og stater som den 

europeiske nabostatspolitikken (ENP) får anvendelse på, 

samt andre stater i samsvar med vilkårene fastsatt ved 

relevante bilaterale eller multilaterale avtaler. 

23) For å bidra til å nå programmets mål bør det gis 

mulighet for å opprette egnede forbindelser med 

tredjestater som ikke deltar i programmet, idet det tas 

hensyn til eventuelle relevante avtaler mellom disse 

statene og Unionen. Dette kan omfatte arrangementer på 

området helse tilrettelagt av Unionen eller at tredjestater 

på områder av felles interesse driver virksomhet som 

utfyller virksomhet finansiert gjennom programmet, 

men bør ikke omfatte et finansielt bidrag gjennom 

programmet. 

24) For å kunne utnytte effektiviteten og virkningen av til-

takene på unionsplan og internasjonalt plan så mye som 

mulig, og med sikte på å gjennomføre programmet, bør 

det utvikles et samarbeid med de relevante interna-

sjonale organisasjonene som De forente nasjoner og 

dens spesialorganer, særlig WHO, samt Europarådet og 

OECD. 

25) Programmet bør løpe i et tidsrom på sju år slik at dets 

varighet er lik den flerårige finansielle rammen som 

angitt i rådsforordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(1). 

I denne forordning fastsettes det for hele det tidsrom 

programmet varer, en finansiell ramme som skal utgjøre 

det viktigste referansebeløpet, slik det er definert i nr. 17 

i den tverrinstitusjonelle avtalen av 2. desember 2013 

mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 

budsjettdisiplin, samarbeid om budsjettspørsmål og god 

økonomistyring(2), som Europaparlamentet og Rådet 

legger til grunn i den årlige budsjettbehandlingen. 

26) I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012(3) kan denne forordning 

utgjøre det rettslige grunnlaget for tiltaket og for 

gjennomføringen av programmet. 

27) For å sikre kontinuitet i den økonomiske støtten som 

gjennom programmet ytes til drift av organer, bør 

Kommisjonen i det årlige arbeidsprogrammet for 2014 

  

(1) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1311/2013 av 2. desember 2013 

om fastsettelse av den flerårige finansielle rammen for tidsrommet 

2014-2020 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 884). 

(2) EUT C 373 av 20.12.2013, s. 1. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

av 25. oktober 2012 om finansielle regler for Den europeiske 

unions alminnelige budsjett og om oppheving av rådsforordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1). 

kunne betrakte kostnader direkte forbundet med 

gjennomføring av de støttede tiltakene, som støtteberet-

tigede, selv om kostnadene påløp før søknad om 

finansiering ble inngitt. 

28) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

denne forordning ved hjelp av årlige arbeidsprogram-

mer, bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. 

Denne myndigheten skal utøves i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/ 

2011(4). 

29) Programmet skal gjennomføres i fullt samsvar med 

prinsippet om klarhet. Budsjettmidlene bør deles 

mellom de forskjellige målene i programmet på en 

balansert måte gjennom hele programmets varighet, idet 

det tas hensyn til de sannsynlige fordelene ved å fremme 

god helse. Hensiktsmessige tiltak som omfattes av de 

spesifikke målene i programmet og har en klar 

tilleggsverdi for Unionen, bør velges og finansieres av 

programmet. De årlige arbeidsprogrammene bør særlig 

definere de viktige utvelgelseskriteriene som gjelder for 

de potensielle ytelsesmottakerne for å sikre, i samsvar 

med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, at de har 

økonomisk og driftsmessig kapasitet til å gjennomføre 

de tiltakene som finansieres i programmet, og de skal, 

dersom det er relevant, angi den dokumentasjonen som 

kreves for å vise ytelsesmottakernes uavhengighet. 

30) Programmets verdi og virkning bør jevnlig overvåkes 

og vurderes. Ved vurderingen bør det tas hensyn til at 

det kan ta lengre tid å nå programmålene enn 

programmets varighet tillater. Halvveis i program-

perioden, men ikke senere enn 30. juni 2017, skal den 

foreløpige vurderingsrapporten utarbeides for å vurdere 

status for gjennomføringen av de utvalgte tema-

områdene i programmet. 

31) For at programmet fullt ut skal kunne dra nytte av 

resultatene fra den foreløpige vurderingsrapporten når 

de skal gjennomføres, og for å gi mulighet for de mulige 

justeringene som er nødvendige for at målene i 

programmet skal nås, bør myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres 

til Kommisjonen for å kunne fjerne enkelte utvalgte 

temaområder angitt i denne forordning, eller ta inn  nye 

utvalgte temaområder i denne forordning. Det er av 

særlig betydning at Kommisjonen gjennomfører 

relevante konsultasjoner under det forberedende 

arbeidet, herunder på sakkyndignivå. Kommisjonen bør 

ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter 

sikre en samtidig, rettidig og hensiktsmessig over-

sending av relevante dokumenter til Europaparlamentet 

og til Rådet.  

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av  

16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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32) Samarbeid med de nasjonale myndighetene er av 

avgjørende betydning for utveksling av opplysninger 

med potensielle søkere for å gi mulighet for lik delta-

king i programmet og for deling av den kunnskap som 

programmet har skapt, med de forskjellige nasjonale 

berørte parter i helsesektoren. Derfor bør medlems-

statene utpeke nasjonale kontaktorganer for å støtte slik 

virksomhet. 

33) Ved gjennomføringen av forordningen bør Kommi-

sjonen rådføre seg med relevante sakkyndige, herunder 

nasjonale kontaktorganer. 

34) Gjennom hele utgiftssyklusen bør Unionens øko-

nomiske interesser ivaretas gjennom forholdsmessige 

tiltak, herunder ved å forebygge, påvise og etterforske 

uregelmessigheter, kreve tilbake midler som er tapt, 

betalt på feil grunnlag eller brukt på en feilaktig måte 

og, der det er hensiktsmessig, ilegge sanksjoner. 

35) Det bør sikres en overgang mellom dette programmet og 

det forrige programmet som det erstatter, særlig når det 

gjelder videreføring av flerårige ordninger for forvalt-

ningen av programmet, bl.a. finansieringen av faglig og 

administrativ bistand. Fra og med 1. januar 2021 bør 

bevilgningene til faglig og administrativ bistand om 

nødvendig omfatte utgifter i forbindelse med forvaltning 

av tiltak som ennå ikke er avsluttet ved utgangen av 

2020. 

36) Ettersom de generelle målene med denne forordning, 

som er å utfylle, støtte og tilføre verdi til medlems-

statenes politikk for å forbedre helsen til Unionens 

befolkning og redusere ulikheten i helsespørsmål ved å 

fremme god helse, oppmuntre til nyskaping innen helse, 

øke helsesystemenes bærekraft og å beskytte unions-

borgerne mot alvorlige, tverrnasjonale helsetrusler, ikke 

i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene, men 

heller på grunn av denne forordnings omfang og 

virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

37) Denne forordning erstatter beslutning nr. 1350/2007/EF. 

Nevnte beslutning bør derfor oppheves. 

38) Det er hensiktsmessig å sikre en smidig overgang uten 

avbrudd mellom det forrige programmet på området 

helse (2008-2013) og dette programmet, og å tilpasse 

programmets varighet med forordning (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013. Derfor får dette programmet anvendelse 

fra 1. januar 2014 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Opprettelse av programmet 

Ved denne forordning opprettes det tredje flerårige programmet 

for Unionens tiltak på området helse for tidsrommet  

1. januar 2014 til 30. desember 2020 («programmet»). 

Artikkel 2 

Generelle mål 

De generelle målene for programmet skal være å utfylle, støtte 

og tilføre verdi til medlemsstatenes politikk for å forbedre 

helsen til unionsborgerne og redusere ulikheten i helsespørsmål 

ved å fremme god helse, oppmuntre til nyskaping innen helse, 

øke helsesystemenes bærekraft og å beskytte unionsborgerne 

mot alvorlige, tverrnasjonale helsetrusler. 

KAPITTEL II 

MÅL OG TILTAK 

Artikkel 3 

Spesifikke mål og indikatorer 

De generelle målene nevnt i artikkel 2, bør nås gjennom 

følgende spesifikke mål: 

1)  For å fremme helse, forebygge sykdommer og skape 

gunstige miljøer for en sunn livsstil: identifisere, spre og 

fremme utnyttelsen av faktabasert og god praksis for 

kostnadseffektive helsefremmende og sykdoms-

forebyggende tiltak ved å håndtere særlig viktige livsstils-

relaterte risikofaktorer med fokus på tilleggsverdi for 

Unionen. 

 Dette målet skal måles særlig gjennom økningen i det antall 

medlemsstater som er involvert i helsefremmende og syk-

domsforebyggende tiltak, ved bruk av faktabasert og god 

praksis gjennom tiltak og handlinger som utføres på 

hensiktsmessig plan i medlemsstatene. 

2)  For å beskytte unionsborgerne mot alvorlige, tverrnasjonale 

trusler: identifisere og utvikle sammenhengende metoder og 

fremme gjennomføringen av dem med sikte på økt 

beredskap og samordning i helsemessige nødssituasjoner. 

 Dette målet skal måles særlig gjennom økningen i det antall 

medlemsstater som integrerer sammenhengende metoder i 

utformingen av sine beredskapsplaner.  
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3)  For å kunne støtte oppbyggingen av kapasitet innen 

folkehelse og bidra til nyskapende, effektive og bære-

kraftige helsesystemer: identifisere og utvikle verktøyer og 

ordninger på unionsplan for å håndtere mangel på både 

menneskelige og økonomiske ressurser, og for å forenkle 

den frivillige utnyttelsen av nyskaping innenfor behand-

lingsmetoder i folkehelse og forebyggingsstrategier. 

 Dette målet skal måles særlig gjennom økningen i mengden 

av rådgivning og det antall medlemsstater som integrerer 

som bruker de verktøyene og ordningene som er identifisert 

for å bidra til effektive resultater i deres helsesystemer. 

4)  For å forenkle tilgangen til bedre og tryggere helsetjenester 

for unionsborgerme: øke tilgangen til medisinsk sakkunn-

skap og opplysninger om særlige tilstander utenfor de 

nasjonale grensene, forenkle anvendelsen av resultatene fra 

forskningen og utvikle verktøyer for økning av kvaliteten 

på helsetjenestene og pasientsikkerheten gjennom blant 

annet tiltak som bidrar til å øke kunnskapen om helse. 

 Dette målet skal måles særlig gjennom økningen i antall 

europeiske referansenettverk som er etablert i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU(1) («europe-

iske referansenettverk»), økningen i antall tilbydere av 

helsetjenester og ekspertisesentre som slutter seg til 

europeiske referansenettverk, og økningen i antall med-

lemsstater som benytter de verktøyene som er utviklet. 

Artikkel 4 

Støtteberettigede tiltak 

De særlige målene i programmet skal nås gjennom tiltak som er 

i samsvar med de utvalgte temaområdene oppført i vedlegg I, 

og gjennomføres gjennom de årlige arbeidsprogrammene nevnt 

i artikkel 11. 

KAPITTEL III 

ØKONOMISKE BESTEMMELSER 

Artikkel 5 

Finansiering 

Den finansielle rammen for gjennomføringen av programmet i 

tidsrommet 1. januar 2014 til 31. desember 2020, er  

449 394 000 euro i løpende priser. 

De årlige bevilgningene skal godkjennes av Europaparlamentet 

og Rådet innenfor rammen av den flerårige finansielle rammen. 

Artikkel 6 

Tredjestaters deltaking 

Programmet skal på kostnadsbasis være åpent for deltaking for 

tredjestater, særlig: 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 

om anvendelsen av pasientrettigheter ved helsetjenester over 

landegrensene (EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45). 

a)  tiltredende stater, søkerstater og mulige søkerstater som 

omfattes av en førtiltredelsesstrategi, i samsvar med de 

allmenne prinsipper og vilkår for statenes deltaking i 

unionsprogrammer som er fastsatt i de respektive 

rammeavtaler og assosieringsråds beslutninger eller 

lignende avtaler, 

b)  EFTA/EØS-stater i samsvar med vilkårene fastsatt i EØS-

avtalen, 

c)  nabostater og stater som ENP får anvendelse på, i samsvar 

med vilkårene fastsatt ved relevante bilaterale eller 

multilaterale avtaler, 

d)  andre stater i samsvar med vilkårene fastsatt ved relevante 

bilaterale eller multilaterale avtaler. 

Artikkel 7 

Typer intervensjon 

1.  I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 skal Unionens økonomiske bidrag skje i 

form av tilskudd, offentlige innkjøp eller andre former for 

intervensjon som er nødvendig for å oppnå målene i 

programmet. 

2.  Tilskudd kan tildeles for å finansiere: 

a)  tiltak som har en klar tilleggsverdi for Unionen, 

samfinansiert av vedkommende myndigheter som er 

ansvarlige for helsen i medlemsstatene eller i tredjestatene 

som deltar i programmet i henhold til artikkel 6, eller av 

offentlige organer og ikke-statlige organer som nevnt i 

artikkel 8 nr. 1, som handler hver for seg eller i et nettverk, 

bemyndiget av de nevnte vedkommende myndighetene, 

b)  tiltak som har en klar tilleggsverdi for Unionen, uttrykkelig 

fastsatt og behørig begrunnet i de årlige arbeidsprogram-

mene som er samfinansiert av andre offentlige, ikke-statlige 

eller private organer, som nevnt i artikkel 8 nr. 1, herunder 

internasjonale organisasjoner som er aktive på området 

helse, og i sistnevnte tilfelle eventuelt uten en tidligere 

forslagsinnbydelse, 

c)  driften av ikke-statlige organer som nevnt i artikkel 8 nr. 2, 

der det er nødvendig med økonomisk støtte for å nå ett eller 

flere av de spesifikke målene i programmet. 

3.  Tilskudd betalt av Unionen skal ikke overstige 60 % av 

støtteberettigede kostnader for et tiltak knyttet til et mål i 

programmet, eller for driften av et ikke-statlig organ. Ved 

særlig stor nytte kan Unionens bidrag være opp til 80 % av 

støtteberettigede kostnader.  
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For tiltakene nevnt i nr. 2 bokstav a), oppnås særlig stor nytte 

blant annet dersom: 

a)  minst 30 % av budsjettet for det foreslåtte tiltaket er tildelt 

medlemsstater hvis BNI per innbygger er under 90 % av 

gjennomsnittet i Unionen, og 

b)  organer fra minst 14 deltakende stater deltar i tiltaket, 

hvorav minst fire er stater hvis BNI per innbygger er under 

90 % av gjennomsnittet i Unionen,. 

4.  Som unntak fra artikkel 130 nr. 2 i forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012, og i behørig begrunnede tilfeller, skal 

Kommisjonen i det årlige arbeidsprogrammet for 2014 kunne 

vurdere kostnader som er direkte knyttet til gjennomføringen av 

støtteaktiviteter som støtteberettigede fra 1. januar 2014, selv 

om kostnadene påløp støttemottakeren før søknad om tilskudd 

ble inngitt. 

Artikkel 8 

Tilskuddsberettigede mottakere 

1.  Tilskudd til tiltak nevnt i artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og b), 

kan tildeles til lovlig etablerte organisasjoner, offentlige 

myndigheter, offentlige organer, særlig forsknings- og helse-

institusjoner, universiteter og andre høyskoler. 

2.  Tilskudd til driften av organer nevnt i artikkel 7 nr. 2 

bokstav c), kan tildeles til organer som oppfyller alle følgende 

kriterier: 

a)  de er ikke-statlige, ideelle og bransjeuavhengige eller 

uavhengige av kommersielle, forretningsmessige eller andre 

motstridende interesser, 

b)  de arbeider på området folkehelse, spiller en effektiv rolle i 

den sivile dialogen på unionsplan, og følger opp minst ett 

av de særlige målene i programmet, 

c)  de er aktive på unionsplan og i minst halvparten av 

medlemsstatene, og har en balansert geografisk dekning i 

Unionen. 

Artikkel 9 

Administrativ og faglig bistand 

Den finansielle rammen for programmet kan også omfatte 

utgifter som er knyttet til forberedelse, overvåking, kontroll, 

revisjon og vurdering som er direkte nødvendig for forvaltning 

av programmet og for at programmålene skal nås, særlig til 

undersøkelser, møter og informasjons- og kommunikasjons-

virksomhet, herunder spredning av informasjon om Unionens 

politiske prioriteringer, forutsatt at de er forbundet med de 

generelle målene i programmet, utgifter knyttet til IT-nettverk 

rettet mot utveksling av informasjon, og alle andre utgifter til 

teknisk og administrativ støtte som Kommisjonen har i 

forbindelse med forvaltning av programmet. 

KAPITTEL IV 

GJENNOMFØRING 

Artikkel 10 

Gjennomføringsmetoder 

Kommisjonen er ansvarlig for gjennomføringen av programmet 

i samsvar med forvaltningsmetodene definert i forordning (EU, 

Euratom) nr. 996/2012. 

Artikkel 11 

Årlige arbeidsprogrammer 

1.  Kommisjonen skal gjennomføre programmet ved å 

opprette årlige arbeidsprogrammer i samsvar med forordning 

(EU, Euratom) nr. 966/2012 og kriteriene fastsatt i vedlegg II til 

denne forordning. 

2.  Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsaker 

vedta årlige arbeidsprogrammer som særlig skal angi hvilke 

tiltak som skal gjennomføres, herunder en veiledende tildeling 

av økonomiske ressurser. Disse gjennomføringsrettsaktene skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 17 nr. 2. 

3.  Ved gjennomføringen av programmet skal Kommisjonen 

sammen med medlemsstatene sikre at alle relevante lovbe-

stemmelser om vern av personopplysninger overholdes, og at 

det eventuelt innføres ordninger for å sikre fortrolighet og 

sikkerhet for disse opplysningene. 

Artikkel 12 

Sammenheng og komplementaritet med annen politikk 

Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene sikre 

overordnet sammenheng og komplementaritet mellom program-

met og annen unionspolitikk og andre unionsordninger og  

-tiltak, herunder fra relevante organer i Unionen. 

Artikkel 13 

Overvåking, vurdering og resultatformidling 

1.  Kommisjonen skal i nært samarbeid med medlemsstatene 

overvåke gjennomføringen av tiltakene i programmet i lys av 

dets mål, samt indikatorer, herunder tilgjengelige opplysninger 

om størrelsen på klimarelaterte utgifter. Den skal avgi rapport 

om dette for komiteen nevnt i artikkel 17 nr. 1, og skal holde 

Europaparlamentet og Rådet underrettet. 

2.  På anmodning fra Kommisjonen skal medlemsstatene 

framlegge tilgjengelig informasjon om gjennomføringen og 

virkningene av programmet. Slike anmodninger skal være 

forholdsmessige, og skal unngå å pålegge medlemsstatene en 

unødvendig økning av den administrative byrden.  
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3.  Halvveis i programperioden, men ikke senere enn  

30. juni 2017, skal Kommisjonen utarbeide og framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en foreløpig vurderingsrapport om 

programmets måloppnåelse, status for gjennomføringen av de 

utvalgte temaområdene angitt i vedlegg I, og effektiviteten i 

ressursbruken og tilleggsverdien for Unionen av programmet, i 

lys av en beslutning om fornying, endring eller stans i program-

mets utvalgte temaområder. Den foreløpige vurderings-

rapporten skal dessuten se nærmere på mulighetene for 

forenkling, om programmet er internt og eksternt konsekvent, 

om alle målene fortsatt er relevante og hvordan tiltakene bidrar 

til å nå målene fastsatt i artikkel 168 i TEUV. Den skal ta 

hensyn til resultatene av vurderingen av den langsiktige 

virkningen av det forrige programmet. 

I den foreløpige vurderingsrapporten skal Kommisjonen særlig 

angi følgende: 

a)  om det ikke er mulig å gjennomføre og oppnå ett eller flere 

av de utvalgte temaområdene angitt i vedlegg I, i samsvar 

med målene i programmet og i løpet av den tiden som 

gjenstår i programmet, 

b)  hvorvidt vurderingen identifiserte én eller flere spesifikke, 

vesentlige utvalgte temaområder som ikke er oppført i 

vedlegg I, men som har blitt nødvendig for å oppnå de 

generelle og spesifikke målene i programmet, 

c)  årsakene til konklusjonene nevnt i bokstav a) og b). 

Den langsiktige virkningen og bærekraften til effektene av 

programmet skal vurderes med sikte på å bidra til en beslutning 

om mulig fornying, endring eller stans i et etterfølgende 

program. 

4.  Kommisjonen skal offentliggjøre resultatene av de 

tiltakene som er gjennomført i henhold til denne forordning, og 

sikre at de formidles bredt for å bidra til bedre helse i Unionen. 

Artikkel 14 

Oppfølging av den foreløpige vurderingsrapporten 

1.  Dersom den foreløpige vurderingsrapporten fastslår at én 

eller flere av de utvalgte temaområdene ikke kan gjennomføres 

og oppnås i samsvar med målene i programmet og i løpet av 

den tiden som gjenstår i programmet, skal Kommisjonen 

bemyndiges til innen 31. august 2017 å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 18, for å fjerne den eller de 

aktuelle utvalgte temaområdene fra vedlegg I. Bare én delegert 

rettsakt som fjerner én eller flere utvalgte temaområder, kan tre 

i kraft i samsvar med artikkel 18 i den tiden programmet varer. 

2.  Dersom den foreløpige vurderingsrapporten identifiserer 

én eller flere spesifikke, vesentlige utvalgte temaområder som 

ikke er oppført i vedlegg I, men som har blitt nødvendig(e) for å 

oppnå de generelle og spesifikke målene i programmet, skal 

Kommisjonen bemyndiges til innen 31. august 2017 å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 18, for å tilføye den 

eller de aktuelle utvalgte temaområdene i vedlegg I. Et utvalgt 

temaområde skal kunne oppnås i den tiden programmet varer. 

Bare én delegert rettsakt som tilføyer én eller flere utvalgte 

temaområder, kan tre i kraft i samsvar med artikkel 18 i den 

tiden programmet varer. 

3.  Enhver slik fjerning eller tilføyelse av utvalgte 

temaområder skal være i samsvar med de generelle målene og 

med de relevante, spesifikke målene i programmet. 

Artikkel 15 

Nasjonale kontaktorganer 

Medlemsstatene skal utpeke nasjonale kontaktorganer som skal 

bistå Kommisjonen i å fremme programmet og eventuelt 

formidle resultatene av programmet og de tilgjengelige opplys-

ningene om virkningen av programmet, som nevnt i artikkel 13 

nr. 2. 

Artikkel 16 

Vern av Unionens økonomiske interesser 

1.  Når tiltak som finansieres i henhold til denne forordning 

gjennomføres, skal Kommisjonen treffe hensiktsmessige tiltak 

som sikrer at Unionens økonomiske interesser vernes, ved at 

det anvendes forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og 

all annen ulovlig virksomhet, ved effektiv kontroll, og dersom 

det blir oppdaget uregelmessigheter, ved avskrekkende 

administrative og økonomiske sanksjoner. 

2.  Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten 

skal ha myndighet til å gjennomføre revisjoner, på grunnlag av 

dokumenter og på stedet, av alle tilskuddsmottakere, 

leverandører og underleverandører som har mottatt unions-

midler i henhold til denne forordning. 

3.  Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) 

kan i samsvar med bestemmelsene og framgangsmåtene fastsatt 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom)  

nr. 883/2013(1) og rådsforordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(2) 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 

av 11. september 2013 om undersøkelser foretatt av Det europeiske 

kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) og om oppheving av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 og 

rådsforordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 av 18.9.2013, 

s. 1). 

(2) Rådsforordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 av 11. november 1996 

om kontroll og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen 

for å verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 

bedrageri og andre uregelmessigheter (EUT L 292 av 15.11.1996, 

s. 2). 
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gjennomføre undersøkelser, herunder kontroller på stedet og 

inspeksjoner, med sikte på å fastslå hvorvidt det har fore-

kommet bedrageri, korrupsjon eller annen ulovlig virksomhet 

som påvirker Unionens økonomiske interesser i forbindelse 

med en avtale om tilskudd eller beslutning om tilskudd eller en 

kontrakt som er finansiert i henhold til denne forordning. 

4.  Uten at dette berører nr. 1, 2 og 3, skal samarbeidsavtaler 

med tredjestater og internasjonale organisasjoner, kontrakter, 

avtaler om tilskudd og beslutninger om tilskudd som følger av 

gjennomføringen av denne forordning, inneholde bestemmelser 

som uttrykkelig gir Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF 

myndighet til å gjennomføre slike revisjoner og undersøkelser, i 

samsvar med deres respektive ansvarsområder. 

KAPITTEL V 

SAKSBEHANDLINGSBESTEMMELSER 

Artikkel 17 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité 

skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen 

ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt, og artikkel 5  

nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

Artikkel 18 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommi-

sjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsaker nevnt i artikkel 

14 nr. 1 og 2, gis Kommisjonen for det tidsrom programmet 

varer. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 14 nr. 1 og 2, 

kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller 

Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den 

delegeringen av myndighet som er angitt i beslutningen, 

opphører. Den får  

virkning fra dagen etter kunngjøringen av beslutningen i Den 

europeiske unions tidende eller på en senere dato angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten til delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 14 nr. 1 

og 2 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har framsatt innsigelser innen to måneder etter at 

Europaparlamentet og Rådet er underrettet om rettsakten, eller 

dersom både Europaparlamentet og Rådet før dette tidsrommet 

er utløpt, har underrettet Kommisjonen om at de ikke har 

innsigelser. Dette tidsrommet utvides med to måneder på 

initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

KAPITTEL VI 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 19 

Overgangsbestemmelser 

1.  Programmets finansielle ramme kan også omfatte utgifter 

til faglig og administrativ bistand som er nødvendig for å sikre 

overgangen mellom programmet og de tiltakene som er vedtatt i 

henhold til beslutning nr. 1350/2007/EF. 

2.  Bevilgninger kan om nødvendig føres opp i budsjettet 

etter 2020 for å dekke utgiftene fastsatt i artikkel 9, for å gjøre 

det mulig å forvalte tiltak som ikke er avsluttet innen  

31. desember 2020. 

Artikkel 20 

Oppheving 

Beslutning nr. 1350/2007/EF oppheves med virkning fra  

1. januar 2014. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2014. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 11. mars 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

UTVALGTE TEMAOMRÅDER 

1. Fremme helse, forebygge sykdommer og skape gunstige miljøer for en sunn livsstil idet det tas hensyn til 

prinsippet om «helse på alle politikkområder» 

1.1.  Kostnadseffektive helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak i samsvar særlig med Unionens strategier for 

alkohol og ernæring, herunder tiltak for å støtte utvekslingen av faktabasert og god praksis for håndtering av 

risikofaktorer som bruk av tobakk og passiv røyking, skadelig bruk av alkohol, usunne kostvaner og fysisk 

inaktivitet, idet det tas hensyn til folkehelseaspektene ved underliggende faktorer, for eksempel faktorer av sosial 

og miljømessig karakter, med fokus på tilleggsverdi for Unionen. 

1.2.  Tiltak for å utfylle medlemsstatenes tiltak for å reduserte narkotikarelaterte helseskader, herunder informasjon og 

forebygging. 

1.3.  Støtte effektiv innsats overfor smittsomme sykdommer som HIV/AIDS, tuberkulose og hepatitt ved å identifisere, 

spre og fremme utnyttelsen av faktabasert og god praksis for kostnadseffektiv forebygging, diagnose, behandling 

og omsorg. 

1.4.  Støtte samarbeid og nettverkssamarbeid i Unionen i forbindelse med forebygging av og forbedring av innsatsen 

mot kroniske sykdommer, herunder kreft, aldersrelaterte sykdommer og nevrodegenerative sykdommer, ved 

utveksling av kunnskap, god praksis og utvikling av felles virksomhet om forebygging, tidlig påvising og 

behandling (herunder kunnskap om helse og egenbehandling). Følge opp arbeid innen kreft som allerede er 

gjennomført, herunder relevante tiltak foreslått av det europeiske partnerskap mot kreft. 

1.5.  Tiltak som kreves av eller bidrar til gjennomføringen av unionsregelverket på området tobakksprodukter, reklame 

og markedsføring. Slike tiltak kan omfatte virksomhet som har som mål å sikre gjennomføring, anvendelse, 

overvåking og revisjon av nevnte regelverk. 

1.6.  Fremme et helseopplysnings- og kunnskapssystem som bidrar til faktabasert beslutningstaking, herunder bruken 

av eksisterende ordninger og eventuelt ytterligere utvikling av standardiserte helseopplysninger og verktøyer for 

helseovervåking, innsamling og analyse av helsedata og vidtrekkende formidling av resultatene av programmet. 

2. Verne unionsborgerne mot alvorlige, grensekryssende helsetrusler 

2.1.  Forbedre risikovurdering og avhjelpe manglene i forbindelse med risikovurderingskapasiteten ved å framskaffe 

ytterligere kapasitet for vitenskapelig sakkunnskap, samt kartlegge eksisterende vurderinger. 

2.2.  Støtte kapasitetsoppbygging mot helsetrusler i medlemsstatene, herunder eventuelt samarbeid med nabostater: 

utarbeide beredskaps- og innsatsplaner som tar hensyn til og er samordnet med globale initiativ, de delene som 

skal inngå i generelle og spesifikke beredskapsplaner, samordning av folkehelseinnsats, ikke-bindende metoder 

for vaksinering; håndtere de økende helsetruslene fra global befolkningsforflytning; utarbeide retningslinjer for 

beskyttelsestiltak i en nødssituasjon og retningslinjer for informasjon og veiledning om god praksis; bidra til 

rammen for en frivillig ordning, herunder innføring av optimal vaksinasjonsdekning for effektiv bekjempelse av 

nye utbrudd av infeksjonssykdommer og for felles anskaffelse av medisinske mottiltak; utarbeide 

sammenhengende kommunikasjonsstrategier. 

2.3.  Tiltak som kreves av eller bidrar til gjennomføringen av unionsregelverket på områdene smittsomme sykdommer 

og andre helsetrusler, herunder trusler forårsaket av biologiske og kjemiske hendelser, miljø- og klimaendringer. 

Slike tiltak kan omfatte virksomhet som har som mål å forenkle gjennomføring, anvendelse, overvåking og 

revisjon av nevnte regelverk. 

2.4.  Fremme et helseopplysnings- og kunnskapssystem som bidrar til faktabasert beslutningstaking, herunder bruken 

av eksisterende ordninger og eventuelt ytterligere utvikling av standardiserte helseopplysninger og verktøyer for 

helseovervåking, innsamling og analyse av helsedata og vidtrekkende formidling av resultatene av programmet. 

3. Bidra til nyskapende, effektive og bærekraftige helsesystemer 

3.1.  Støtte frivillig samarbeid mellom medlemsstatene om vurdering av helseteknologi i nettverket for helse-

teknologivurdering opprettet ved direktiv 2011/24/EU. Forenkle utnyttelsen av resultatene fra 

forskningsprosjekter støttet i henhold til Det europeiske fellesskaps sjuende rammeprogram for forskning, 

teknologisk utvikling og demonstrasjoner (2007-2013), vedtatt ved europaparlaments- og rådsbeslutning  

nr. 1982/2006/EF(1), og på lang sikt, virksomhet som vil bli gjennomført i rammeprogrammet for forskning og 

innovasjon (Horisont 2020). 

  

(1) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1982/2006/EF av 18. desember 2006 om Det europeiske fellesskaps sjuende 

rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (2007-2013) (EUT L 412 av 30.12.2006, s. 1). 
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3.2.  Fremme den frivillige utnyttelsen av helseinnovasjon og e-helse ved å øke samvirkningsevnen i pasientregistrene 

og andre e-helseløsninger, støtte samarbeid om e-helse i Unionen, særlig når det gjelder registre, og utnyttelsen 

av den av helsepersonell. Disse tiltakene vil bidra til det frivillige nettverket om e-helse opprettet ved direktiv 

2011/24/EU. 

3.3.  Støtte bærekraften hos helsepersonellet ved å utvikle effektive prognoser og planer for helsepersonellet med 

hensyn til antall, likestilling mellom kvinner og menn, erfaring og samsvar mellom utdanning og nødvendig 

kompetanse, herunder evnen til å anvende nye informasjonssystemer og annen avansert teknologi, overvåke 

helsepersonellets mobilitet (i Unionen) og inn- og utvandring, fremme effektive strategier for å rekruttere og 

holde på personell, og fremme kapasitetsutvikling, idet det tas behørig hensyn til spørsmålene omkring 

omsorgsbehov og en aldrende befolkning. 

3.4.  Framskaffe sakkunnskap og utveksle god praksis for å bistå medlemsstater som gjennomfører helse-

systemreformer, idet det innføres en ordning for samling av sakkunnskap på unionsplan, for å kunne gi gode og 

faktabaserte råd om effektiv og virkningsfull investering og nyskaping i folkehelse og helsesystemer. Forenkle 

utnyttelsen av resultatene fra forskningsprosjekter støttet i henhold til Det europeiske fellesskaps sjuende 

rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjoner (2007-2013), og på lang sikt, virksomhet 

som vil bli gjennomført i rammeprogrammet for forskning og innovasjon (Horisont 2020). 

3.5.  Støtte tiltak som håndterer helsespørsmål i et aldrende samfunn, herunder relevante endringer foreslått av det 

europeiske innovasjonspartnerskap innenfor aktiv og sunn aldring i dets tre temaer: nyskaping innen bevissthet, 

forebygging og tidlig diagnose, nyskaping innen helbredelse og omsorg og nyskaping innen aktiv aldring og et 

uavhengig liv. 

3.6.  Tiltak som kreves av eller bidrar til gjennomføringen av unionsregelverket på området medisinsk utstyr, 

produkter og tverrnasjonale helsetjenester. Slike tiltak kan omfatte virksomhet som har som mål å forenkle 

gjennomføring, anvendelse, overvåking og revisjon av nevnte regelverk. 

3.7.  Fremme et helseopplysnings- og kunnskapssystem som bidrar til faktabasert beslutningstaking, herunder bruken 

av eksisterende ordninger og eventuelt ytterligere utvikling av standardiserte helseopplysninger og verktøyer for 

helseovervåking, innsamling og analyse av helsedata, vidtrekkende formidling av resultatene av programmet, og 

støtte til vitenskapskomiteen nedsatt ved beslutning 2008/721/EF. 

4. Forenkle tilgangen til bedre og tryggere helsetjenester for unionsborgerne 

4.1.  Støtte opprettelsen av et system av europeiske referansenettverk for pasienter med tilstander som krever høyt 

spesialisert omsorg og særlig konsentrasjon av ressurser eller sakkunnskap, for eksempel når det gjelder sjeldne 

sykdommer, på grunnlag av de kriteriene som er fastsatt i henhold til direktiv 2011/24/EU. 

4.2.  Støtte medlemsstatene, pasientorganisasjonene og berørte parter ved samordnede tiltak på unionsplan for å kunne 

gi effektiv hjelp til pasienter som er rammet av sjeldne sykdommer. Dette omfatter opprettelsen av 

referansenettverk (i samsvar med nr. 4.1), databaser og registre i Unionen med opplysninger om sjeldne 

sykdommer, som bygger på felles kriterier. 

4.3.  Styrke samarbeidet om pasientsikkerhet og kvalitet på helsetjenestene, blant annet gjennom gjennomføring av 

rådsrekommandasjon av 9. juni 2009 om pasientsikkerhet, herunder forebygging av og kontroll med infeksjoner 

knyttet til helsetjenester(1); utveksle god praksis for kvalitetssikringssystemer; utarbeide retningslinjer og 

verktøyer for å fremme kvalitet og pasientsikkerhet; øke pasientenes tilgjengelighet til opplysninger om sikkerhet 

og kvalitet, forbedre tilbakemelding og interaksjon mellom tjenesteytere og pasienter. 

4.4.  I samsvar med tiltaksplanen mot den økende trusselen fra antimikrobiell resistens, forbedre den forsiktige bruken 

av antimikrobielle stoffer og redusere slik praksis som øker antimikrobiell resistens, særlig på sykehus; fremme 

effektive forebyggende og hygienemessige tiltak for forebygging av og kontroll med infeksjoner; redusere byrden 

fra resistente infeksjoner og infeksjoner knyttet til helsetjenester, samt sikre tilgjengelighet til effektive, 

antimikrobielle stoffer. 

4.5.  Tiltak som kreves av eller bidrar til gjennomføringen av Unionens regelverk på området vev og celler fra 

mennesker, blod, organer fra mennesker, medisinsk utstyr, legemidler og pasientrettigheter i tverrnasjonale 

helsetjenester, samtidig som medlemsstatenes ansvarsområder og etiske valg på disse områdene respekteres fullt 

ut. Slike tiltak kan omfatte virksomhet som har som mål å forenkle gjennomføring, anvendelse, overvåking og 

revisjon av nevnte regelverk. 

4.6.  Fremme et helseopplysnings- og kunnskapssystem som bidrar til faktabasert beslutningstaking, herunder bruken 

av eksisterende ordninger og eventuelt ytterligere utvikling av standardiserte helseopplysninger og verktøyer for 

helseovervåking, innsamling og analyse av helsedata og vidtrekkende formidling av resultatene av programmet. 

 ______   

  

(1) EUT C 151 av 3.7 2009, s. 1. 



14.3.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 22/117 

 

VEDLEGG II 

KRITERIER FOR OPPRETTELSE AV ÅRLIGE ARBEIDSPROGRAMMER 

De årlige arbeidsprogrammene skal utarbeides i samsvar med følgende kriterier i hele programmets varighet: 

– de foreslåtte tiltakenes relevans for målene oppført i artikkel 2 og 3, og for de utvalgte temaområdene fastsatt i 

vedlegg I og for EUs helsestrategi «Sammen for helse», 

– de foreslåtte tiltakenes tilleggsverdi for Unionen i samsvar med de utvalgte temaområdene fastsatt i vedlegg I, 

– de foreslåtte tiltakenes relevans for folkehelsen, med hensyn til å fremme god helse og forebygge sykdommer, 

beskytte unionsborgerne mot helsetrusler og med hensyn til å forbedre ytelsen i helsesystemene, 

– de foreslåtte tiltakenes relevans med hensyn til å støtte gjennomføringen av Unionens helseregelverk, 

– de foreslåtte tiltakenes relevans for planen om geografisk dekning, 

– den balanserte formidlingen av budsjettmidlene mellom de forskjellige målene i programmet, idet det tas hensyn til 

de sannsynlige fordelene ved å fremme god helse, 

– en tilstrekkelig dekning av de utvalgte temaområdene fastsatt i vedlegg I. 

 ____________  


