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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 5. mgr. 168. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sambandsins (1),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Samkvæmt 168. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-
sambandsins skal tryggja að heilsa manna njóti öflugrar 
verndar við mótun og framkvæmd allra stefna og aðgerða 
Sambandsins. Aðgerðir Sambandsins skulu koma til 
fyllingar stefnum aðildarríkjanna og styðja við þær, ýta 
undir samstarf milli aðildarríkjanna og stuðla að sam-
ræmingu milli áætlana þeirra, en virða um leið að fullu 
ábyrgð aðildarríkjanna á að skilgreina heilbrigðisstefnur 
sínar og skipuleggja og veita heilbrigðisþjónustu og 
læknis hjálp. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 86, 21.3.2014, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 253/2014 frá 13. nóvember 
2014 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um samvinnu á 
sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 143, 22.5.2012, bls. 102.
(2) Stjtíð. ESB C 225, 27.7.2012, bls. 223.
(3) Afstaða Evrópuþingsins frá 26. febrúar 2014 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 11. mars 2014.

2) Áframhaldandi átak er nauðsynlegt til að fullnægja þeim 
kröfum sem settar eru fram í 168. gr. sáttmálans um 
starfshætti Evrópusambandsins. Efling góðrar heilsu á 
vettvangi Sambandsins er einnig óaðskiljanlegur þáttur 
áætlunarinnar „Evrópa 2020: áætlun um snjallhagvöxt, 
sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla“ („Áætlunin 
Evrópa 2020“). Ef menn eru heilbrigðir og virkir lengur 
og þeim gert kleift að taka virkan þátt í stjórnun eigin 
heilsu mun það hafa jákvæð almenn áhrif á heilbrigði, 
þ.m.t. draga úr ójöfnuði í heilbrigðismálum, hafa 
jákvæð áhrif á lífsgæði, framleiðni og samkeppnishæfni 
og minnka jafnframt álag á fjárlög aðildarríkjanna. 
Stuðningur við nýsköpun, sem hefur áhrif á heilbrigði, 
og viðurkenning hennar eru liður í að takast á við þá 
áskorun sem sjálfbærni í heilbrigðisgeiranum er með 
skírskotun til lýðfræðilegra breytinga og aðgerðir til að 
draga úr ójöfnuði í heilbrigðismálum eru mikilvægar til að 
ná fram „hagvexti fyrir alla“.  Í ljósi þessa er viðeigandi 
að koma á fót þriðju aðgerðaáætlun Sambandsins á 
sviði heilbrigðismála (2014–2020) (hér á eftir nefnd 
„áætlunin“).

3) Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofn
unarinnar (WHO) telst heilbrigði vera „ástand sem lýsir 
sér með fullkominni líkamlegri, andlegri og félagslegri 
vellíðan en ekki einungis því að vera laus við sjúkdóma 
eða önnur vanheilindi“. Með það fyrir augum að bæta 
heilbrigði íbúa Sambandsins og draga úr ójöfnuði í 
heilbrigðismálum er brýnt að einblína ekki eingöngu á 
líkamlegt heilbrigði. Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóð
aheilbrigðismálastofnuninni eru geðheilbrigðisvandamál 
orsök næstum 40% þess árafjölda sem lifað er við fötlun. 
Geðheilbrigðisvandamál eru einnig víðtæk og langvarandi, 
þau eru orsök mismununar og eiga umtalsverðan þátt 
í ójöfnuði í heilbrigðismálum. Efnahagskreppan hefur 
enn fremur áhrif á þætti sem ákvarða geðheilbrigði því 
verndandi þættir verða veikari og áhættuþættir aukast.

4) Fyrri aðgerðaáætlanir Bandalagsins á sviði lýðheilsu 
(2003–2008) og á sviði heilbrigðismála (2008–2013), 
sem sam þykktar voru með ákvörðunum Evrópuþingsins 

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 282/2014

frá 11. mars 2014

um að koma á fót þriðju aðgerðaáætlun Sambandsins á sviði heilbrigðismála (2014-2020) og um 
niðurfellingu á ákvörðun nr. 1350/2007/EB (*)
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og ráðsins nr. 1786/2002/EB (4) annars vegar og nr. 
1350/2007/EB (5) hins vegar (hér á eftir nefndar „fyrri 
áætlanir í heilbrigðismálum“), hafa hlotið jákvætt mat og 
teljast þær hafa leitt til ýmiss konar mikilvægrar þróunar 
og úrbóta. Áætlun þessi ætti að byggjast á árangri fyrri 
áætlana í heilbrigðismálum. Einnig ætti hún að taka 
tillit til tilmæla í ytri endurskoðunum og matsgerðum, 
sem farið hafa fram, einkum tilmæla í sérstakri skýrslu 
Endurskoðunarréttarins nr. 2/2009, þar sem fram kemur 
að Evrópuþingið, ráðið og framkvæmdastjórnin ættu 
að endurskoða umfang starfsemi Sambandsins á sviði 
lýðheilsu og aðferðir við fjármögnun Sambandsins á 
því sviði fyrir tímabilið eftir 2013. Þetta ætti að gera 
með hliðsjón af tiltækum fjárveitingum og því hvaða 
samstarfsfyrirkomulag annað er fyrir hendi til að auðvelda 
samstarf og upplýsingaskipti milli hagsmunaaðila um 
gervalla Evrópu.

5) Í samræmi við markmið Evrópu 2020 ætti áætlunin að leggja 
áherslu á vel skilgreind markmið og aðgerðir, sem sýnt 
hefur verið fram á að feli í sér skýran Sambandsvirðisauka, 
og beina stuðningi að færri aðgerðum á forgangssviðum. 
Í samræmi við nálægðarregluna ætti að leggja áherslu á 
svið þar sem málefnin, sem um er að ræða, ná greinilega 
yfir landamæri eða varða innri markaðinn, eða þar sem 
samstarf á vettvangi Sambandsins hefur umtalsverða 
kosti og aukið hagræði í för með sér.

6) Áætlunin ætti að stuðla að því að efla aðgerðir á sviðum 
sem fela í sér Sambandsvirðisauka, sem leiða má í ljós 
á grundvelli eftirfarandi: að miðla góðum starfsvenjum 
milli aðildarríkja, styðja við net fyrir þekkingarmiðlun 
eða gagnkvæmt nám, taka á ógnum sem ná yfir landamæri 
til að draga úr áhættu vegna þeirra og milda afleiðingar 
þeirra, takast á við tiltekin málefni sem snerta innri 
markaðinn þar sem Sambandið hefur efnislegan grundvöll 
til að tryggja vandaðar lausnir í aðildarríkjunum, opna 
þá möguleika sem felast í nýsköpun í heilbrigðismálum, 
aðgerðir sem gætu skapað kerfi til setningar viðmiðana 
fyrir upplýsta ákvarðanatöku á vettvangi Sambandsins 
og að bæta skilvirkni þannig að komist verði hjá sóun 
auðlinda vegna tvítekninga og fjármagn verði nýtt sem 
best.

7) Framkvæmd áætlunarinnar ætti að vera með þeim 
hætti að virt sé ábyrgð aðildarríkjanna á því að móta 
eigin stefnu í heilbrigðismálum og skipuleggja og veita 
heilbrigðisþjónustu og læknishjálp.

(4) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1786/2002/EB frá 23. september 
2002 um samþykkt aðgerðaáætlunar Bandalagsins á sviði lýðheilsu (2003–
2008) (Stjtíð. EB L 271, 9.10.2002, bls. 1).

(5) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1350/2007/EB frá 23. október 
2007 um að koma á fót annarri aðgerðaáætlun Bandalagsins á sviði 
heilbrigðismála (2008–13) (Stjtíð. ESB L 301, 20.11.2007, bls. 3).

8) Samkvæmt skýrslu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinn
ar um heilbrigði í Evrópu frá 2009 er svigrúm til aukinnar 
fjárfestingar í lýðheilsu og heilbrigðiskerfum. Með tilliti 
til þessa eru aðildarríkin hvött til að gera bætt heilbrigði 
að forgangsverkefni í landsáætlunum sínum og nýta 
sér aukna þekkingu á möguleikum til fjármögnunar frá 
Sambandinu á sviði heilbrigðismála. Því ætti áætlunin 
að greiða fyrir því að taka megi niðurstöður hennar upp í 
heilbrigðisstefnur aðildarríkjanna.

9) Líta ætti á nýsköpun á heilbrigðissviði sem lýðheilsustefnu 
sem takmarkast ekki við tæknilegar framfarir að því er 
varðar vörur og þjónustu. Með því að hlúa að nýsköpun 
á sviði íhlutana varðandi lýðheilsu, í forvarnaáætlunum, 
stjórnun heilbrigðiskerfa og í skipulagningu og veitingu 
heilbrigðisþjónustu og læknishjálpar, þar á meðal að-
gerðum til heilsueflingar og sjúkdómavarna, er mögu
legt að bæta árangur á sviði lýðheilsu, auka gæði í 
umönnun sjúklinga og bregðast við þörfum sem ekki 
hefur veið mætt, ásamt því að stuðla að samkeppnishæfni 
hagsmunaaðila og auka kostnaðarhagkvæmni og sjálf-
bærni í heilbrigðisþjónustu og læknishjálp. Áætlunin ætti 
því að greiða fyrir valfrjálsri innleiðingu nýsköpunar á 
heilbrigðissviði, að teknu tilliti til sameiginlegra gilda 
og meginreglna í heilbrigðiskerfum Evrópusambandsins, 
eins og þau eru sett fram í niðurstöðum ráðsins frá 2. júní 
2006 (6).

10) Áætlunin ætti, einkum með skírskotun til efnahags krepp-
unnar, að stuðla að því að brugðist verði við ójöfnuði í 
heilbrigðismálum og því að efla sannsýni og samstöðu 
með aðgerðum innan ramma hinna ýmsu mark miða 
og með því að hvetja til og auðvelda miðlun góðra 
starfsvenja.

11) Samkvæmt 8. og 10. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins á Sambandið að stuðla að jafnrétti 
karla og kvenna og setja sér það markmið að vinna gegn 
mismunun. Því ætti að styðja við markmið um sam-
þættingu kynjajafnréttis og baráttu gegn mismunun í 
öllum aðgerðum áætlunarinnar.

12) Gera þarf sjúklingum kleift, m.a. með því að efla heilsu
læsi (e. health literacy), að taka með forvirkari hætti 
stjórn á eigin heilsu og heilbrigðisþjónustu sem þeir 
þiggja, svo þeir geti komið í veg fyrir heilbrigðisvanda 
og tekið upplýstar ákvarðanir. Hámarka ætti gagnsæi í 
heilbrigðisstarfsemi og -kerfum og aðgengi sjúklinga að 
áreiðanlegum, óháðum og notendavænum upplýsingum. 
Starfsvenjur í heilbrigðisþjónustu ættu að mótast af 
svörun frá sjúklingum og samskiptum við þá. Stuðningur 
við aðildarríki, samtök sjúklinga og hagsmunaaðila er 
brýnn og hann ætti að samræma á vettvangi Sambandsins 
svo hjálpa megi sjúklingum með skilvirkum hætti að nýta 
sér heilbrigðisþjónustu yfir landamæri, einkum þeim sem 
þjást af sjaldgæfum sjúkdómum.

(6) Niðurstöður ráðsins um sameiginleg gildi og meginreglur í heilbrigðiskerfum 
Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB C 146, 22.6.2006, bls. 1).
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13) Afar brýnt er fyrir skilvirkni heilbrigðiskerfa og öryggi 
sjúklinga að dregið verði úr álagi af völdum ónæmra 
sýkinga og sýkinga innan heilbrigðisþjónustu og að 
aðgengi að árangursríkum sýkingalyfjum sé tryggt. 
Áætlunin ætti að styðja við viðvarandi viðleitni til 
að bæta greiningaraðferðir til að greina og koma í veg 
fyrir þol gegn sýkingalyfjum og bæta netsamstarf milli 
allra aðila í heilbrigðisþjónustu, einnig geirans er varðar 
heilbrigði dýra og dýraafurða, þegar fengist er við þol 
gegn sýkingalyfjum.

14) Í samfélagi þar sem aldur fer sífellt hækkandi er unnt 
að fjölga „heilbrigðum æviárum“ með markvissum 
fjárfestingum í heilsueflingu og sjúkdómavörnum og 
gera eldri borgurum þannig kleift að lifa heilbrigðu og 
virku lífi þegar ellin færist yfir. Langvinnir sjúkdómar 
eru orsök meira en 80% ótímabærra dauðsfalla í 
Sambandinu. Áætlunin ætti að greina, miðla og ýta 
undir innleiðingu gagnreyndra og góðra starfsvenja í 
þágu kostnaðarhagkvæmra ráðstafana til heilsueflingar 
og sjúkdómavarna, sem beinast einkum að helstu 
áhættuþáttum, s.s. tóbaksnotkun, fíkniefnaneyslu, 
skaðlegri áfengisneyslu og óhollum neysluvenjum, offitu 
og hreyfingarleysi, ásamt HIVveiru/alnæmi, berklum 
og lifrarbólgu. Skilvirkt forvarnarstarf myndi stuðla 
að því að auka fjárhagslega sjálfbærni heilbrigðiskerfa. 
Áætlunin ætti, innan kynjamiðaðs ramma, að stuðla að 
sjúkdómavörnum í öllum myndum (fyrsta, annars og 
þriðja stigs forvarnir) og á öllum æviskeiðum borgara 
Sambandsins, heilsueflingu og því að skapa hagstætt 
umhverfi sem styður heilbrigðan lífsstíl, að teknu tilliti 
til undirliggjandi félagslegra og umhverfislegra þátta og 
þeirra áhrifa sem tilteknar fatlanir hafa á heilbrigði.

15) Til þess að lágmarka afleiðingar heilsufarsógna sem ná 
yfir landamæri á lýðheilsu, eins og fram kemur í ákvörðun 
Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1082/2013/ESB (7), sem 
gætu verið allt frá stórfelldri mengun af völdum efna fræði-
legra tilvika til heimsfaraldra eins og þeirra sem brutust út 
nýlega af völdum kólígerla, inflúensu af H1N1stofni eða 
HABL (heilkenni alvarlegrar bráðrar lungnabólgu), eða 
áhrif aukinna fólksflutninga á heilbrigði, ætti áætlunin 
að stuðla að því að skapa og viðhalda traustu fyrir-
komulagi og aðferðum til að greina, meta og stjórna 
helstu heilsufarsógnum sem ná yfir landamæri. Vegna 
eðlis þessara ógna ætti áætlunin að styðja við sam-
ræmdar lýðheilsuráðstafanir á vettvangi Sambandsins 
til að takast á við mismunandi þætti heilsufarsógna 
sem ná yfir landamæri, á grundvelli viðbúnaðar og 
viðbragðsáætlana, trausts og áreiðanlegs áhættumats og 
öflugs áhættu og hættustjórnunarramma. Í því sambandi 
er mikilvægt að áætlunin njóti góðs af því að hún kemur 
til fyllingar vinnuáætlun Sóttvarnastofnunar Evrópu, sem 

(7) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1082/2013/ESB frá 22. október 
2013 um alvarlegar heilsufarsógnir sem ná yfir landamæri og niðurfellingu 
ákvörðunar nr. 2119/98/EB (Stjtíð. ESB L 293, 5.11.2013, bls. 1).

komið var á með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 851/2004 (8), í baráttunni gegn smitsjúkdómum 
og í starfsemi sem nýtur stuðnings innan ramma áætlana 
Sambandsins um rannsóknir og nýsköpun. Gera ber 
sérstakt átak til að tryggja samræmi og samvirkni milli 
áætlunarinnar og vinnu að heilbrigðismálum á heimsvísu, 
sem fram fer samkvæmt öðrum áætlunum og gerningum 
Sambandsins sem beinast einkum að inflúensu, HIV
veiru/alnæmi, berklum og öðrum heilsufarsógnum sem 
ná yfir landamæri í þriðju löndum.

16) Aðgerðir innan ramma áætlunarinnar ættu einnig að 
geta náð yfir heilsufarsógnir sem ná yfir landamæri, af 
völdum líffræðilegra og efnafræðilegra atvika, um-
hverfis og loftslagsbreytinga. Eins og fram kemur í orð
sendingu framkvæmdastjórnarinnar sem ber yfir skriftina 
„Fjárhagsáætlun fyrir Evrópu 2020“ hefur fram kvæmda-
stjórnin skuldbundið sig til að fella loftslagsbreytingar inn 
í heildarútgjaldaáætlanir Sambandsins og beina að lág-
marki 20% af fjárlögum Sambandsins til loftslags tengdra 
markmiða. Fjárútlát áætlunarinnar innan ramma sértæka 
markmiðsins sem tengist alvarlegum heilsufarsógnum, 
sem ná yfir landamæri, ættu að stuðla á almennan hátt að 
því að ná þessum markmiðum með því að taka á heilsu-
farsógnum sem tengjast loftslagsbreytingum.  Fram-
kvæmda stjórninni ber að veita upplýsingar um útgjöld í 
tengslum við loftslagsbreytingar innan áætlunarinnar.

17) Í samræmi við 114. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-
sambandsins ber að tryggja öfluga heilsuvernd í þeirri 
löggjöf sem Sambandið samþykkir vegna stofnunar og 
starfsemi innri markaðarins.  Í samræmi við það markmið 
ætti með áætluninni að leitast sérstaklega við að styðja 
aðgerðir, sem krafist er samkvæmt löggjöf Sambandsins 
á sviði smitsjúkdóma og annarra heilsufarsógna, vefja 
og frumna úr mönnum, blóðs, líffæra úr mönnum, 
lækn inga tækja, lyfja, réttinda sjúklinga varðandi heil-
brigðis þjónustu yfir landamæri og tóbaksvara og tóbaks
auglýsinga og sem stuðla að því að uppfylla markmið 
slíkrar löggjafar.

18) Áætlunin ætti að stuðla að gagnreyndri ákvarðanatöku 
með því að efla upplýsinga og þekkingarkerfi á 
heilbrigðissviði, að teknu tilliti til viðeigandi starfsemi 
á vegum alþjóðastofnana, s.s. Alþjóðaheilbrigðismálas
tofnunarinnar og Efnahags- og framfarastofnunarinnar. 
Umrætt kerfi ætti m.a. að ná yfir notkun stjórntækja sem 
þegar eru fyrir hendi og, eins og við á, frekari þróun 

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 851/2004 frá 21. apríl 2004 
um stofnun Sóttvarnastofnunar Evrópu (Stjtíð ESB L 142, 30.4.2004,  
bls. 1).
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staðlaðra heilbrigðisupplýsinga og aðferða til að fylgjast 
með heilbrigði, söfnun og greiningu heilbrigðisgagna, 
stuðning við vísindanefndir sem komið er á fót í samræmi 
við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/721/EB (9) 
og víðtæka miðlun niðurstaðna áætlunarinnar.

19) Stefnu Sambandsins í heilbrigðismálum er ætlað að koma 
til viðbótar og styðja við landsbundnar heilbrigðisstefnur, 
hvetja til samstarfs milli aðildarríkja og stuðla að 
samræmingu milli áætlana þeirra. Miðlun góðra 
starfsvenja er mikilvægt stjórntæki í þeirri stefnu. Slík 
miðlun ætti að gera landsbundnum yfirvöldum kleift að 
njóta ávinnings af skilvirkum lausnum sem þróaðar hafa 
verið í öðrum aðildarríkjum, draga úr tvíverknaði og fá 
betra hlutfall milli gæða og verðs með því að ýta undir 
nýsköpunarlausnir á heilbrigðissviði. Áætlunin ætti því 
að leggja megináherslu á samstarf við lögbær yfirvöld 
sem bera ábyrgð á heilbrigðismálum í aðildarríkjunum og 
skapa hvata til víðtækari þátttöku allra aðildarríkja, eins og 
mælt var með í mati á fyrri heilbrigðisáætlunum. Einkum 
ætti að hvetja aðildarríki, þar sem vergar þjóðartekjur á 
íbúa eru lægri en 90% af meðaltali innan Sambandsins, 
með virkum hætti til að taka þátt í aðgerðum, sem 
fjármagnaðar eru að hluta af lögbærum yfirvöldum sem 
bera ábyrgð á heilbrigðismálum í aðildarríkjunum eða 
stofnunum sem starfa samkvæmt fyrirmælum þessara 
lögbæru yfirvalda. Slíkar aðgerðir ættu að teljast hafa 
óvenjulegt notagildi og einkum koma til móts við 
markmiðið um að auðvelda þátttöku aðildarríkja þar sem 
vergar þjóðartekjur á íbúa eru lægri en 90% af meðaltali 
innan Sambandsins og auka þátttöku þeirra. Einnig 
ætti að íhuga að veita þessum aðildarríkjum frekari 
viðeigandi stuðning, annan en fjárhagslegan, til þátttöku 
í slíkum aðgerðum, t.d. að því er varðar umsóknarferli, 
þekkingarmiðlun og að nýta sérfræðiþekkingu.

20) Óopinberar stofnanir og hagsmunaaðilar á heilbrigðis-
sviði, einkum samtök sjúklinga og samtök fagfólks í 
heil brigðisþjónustu, gegna mikilvægu hlutverki við að 
veita framkvæmdastjórninni þær upplýsingar og ráðgjöf 
sem nauðsynleg eru til að framkvæma þessa áætlun. Í því 
sambandi er hugsanlegt að þessir aðilar þurfi á framlagi frá 
áætluninni að halda til að geta starfað. Af þessum sökum 
ætti áætlunin að vera aðgengileg óopinberum stofnunum 
og samtökum sjúklinga, sem starfa á sviði lýðheilsu og 
eru virkir þátttakendur í skoðanaskiptum við borgaralegt 
samfélag (e. civil dialogue processes) á vettvangi 
Sambandsins, s.s. með þátttöku í samráðshópum, og stuðla 
þannig að því að uppfylla sértæk markmið áætlunarinnar.

21) Áætlunin ætti að stuðla að samvirkni, en jafnframt forðast 
skörun við skyldar áætlanir og aðgerðir Sambandsins, 
með því að hvetja til, þar sem við á, innleiðingar á 
nýjungum sem marka tímamót og eru árangur rannsókna 
innan heilbrigðisgeirans. Nýta ætti aðra sjóði og áætlanir 
Sambandsins á viðeigandi hátt, einkum rammaáætlunina 

(9) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/721/EB frá 5. ágúst 2008 um 
að koma á ráðgjafarkerfi vísindanefnda og sérfræðinga á sviði sem varðar 
öryggi neytenda, lýðheilsu og umhverfismál og um niðurfellingu á ákvörðun 
2004/210/EB (Stjtíð. ESB L 241, 10.9.2008, bls. 21).

um rannsóknir og nýsköpun 2014–2020 (Horizon 2020), 
sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 1291/2013 (10) og niðurstöður hennar, 
uppbyggingarsjóðina, áætlunina um atvinnumál og 
félagslega nýsköpun, sem komið var á fót með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1296/2013 (11), 
Samstöðusjóð Evrópusambandsins, sem komið var á fót 
með reglugerð ráðsins (EB) nr. 2012/2002 (12), áætlun 
Sambandsins um heilbrigði og öryggi á vinnustað (2007–
2012), áætlunina um samkeppnishæfni fyrirtækja og 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja (COSME), sem komið 
var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
nr. 1287/2013 (13), áætlunina um aðgerðir í umhverfis og 
loftslagsmálum (LIFE), sem komið var á með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1293/2013 (14), 
neytendaáætlunina, áætlunina um réttvísi, sem komið 
var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 1382/2013 (15), sameiginlegu áætlunina um 
að aðstoða fólk við að búa sem lengst á eigin heimili, 
áætlunina um menntun, þjálfun, æskulýðsmál og íþróttir 
(Erasmus+), sem komið var á fót með reglugerð Evrópu-
þingsins og ráðsins (ESB) nr. 1288/2013 (16), evrópsku 
hagskýrsluáætlunina, sem komið var á fót með reglu-
gerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 99/2013 (17) 
og evrópskt nýsköpunarsamstarf á sviði virkrar og heil-
brigðrar öldrunar, innan ramma starfsemi hvers þeirra um 
sig.

22) Í samræmi við 3. mgr. 168. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins ber Sambandinu og aðildarríkjunum 
að ýta undir samstarf við þriðju lönd og alþjóðastofnanir 
sem láta sig lýðheilsu varða. Þátttaka í áætluninni 
ætti þess vegna að vera opin þriðju löndum, einkum 

(10) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1291/2013 frá 11. desember 
2013 um að koma á fót Horizon 2020 – rammaáætlun um rannsóknir og 
nýsköpun (2014–2020) og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 1982/2006/EB 
(Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 104). 

(11) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1296/2013 frá 11. desember 
2013 um áætlun Evrópusambandsins um atvinnumál og félagslega nýsköpun 
(EaSI) og um breytingu á ákvörðun nr. 283/2010/ESB um að koma á fót 
evrópskri örfjármögnunarleið innan Progress-áætlunarinnar í þágu atvinnu 
og félagslegrar aðildar (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 238).

(12) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2012/2002 frá 11. nóvember 2002 um stofnun 
Samstöðusjóðs Evrópusambandsins (Stjtíð. EB L 311, 14.11.2002, bls. 3).

(13) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1287/2013 frá 11. desember 
2013 um að koma á áætlun um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja (COSME) (2014–2020) og um niðurfellingu á 
ákvörðun nr. 1639/2006/EB (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 33).

(14) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1293/2013 frá 11. desember 
2013 um að koma á áætlun fyrir umhverfið og fyrir aðgerðir í loftslagsmálum 
(LIFE) og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 614/2007 (Stjtíð. ESB  
L 347, 20.12.2013, bls. 185).

(15) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1382/2013 frá 17. desember 
2013 um að koma á áætlun um réttvísi fyrir tímabilið 2014 til 2020 (Stjtíð. 
ESB L 354, 28.12.2013, bls. 73).

(16) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1288/2013 frá  
11. desember 2013 um að koma á fót „Erasmus+“: áætlun Sambandsins um 
mennt un, þjálfun, æskulýðsmál og íþróttir og um niðurfellingu ákvarðana  
nr. 1719/2006/EB, nr. 1720/2006/EB og nr. 1298/2008/EB (Stjtíð. ESB  
L 347, 20.12.2013, bls. 50).

(17) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 99/2013 frá 15. janúar 2013 
um evrópsku hagskýrsluáætlunina 2013–2017 (Stjtíð. ESB L 39, 9.2.2013, 
bls. 12).
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inngöngulöndum, umsóknarlöndum og mögulegum 
umsóknar löndum, sem njóta ávinnings af foraðildaráætlun, 
löndum í Fríverslunarsamtökum Evrópu (EFTA) innan 
evrópska efnahagssvæðisins (EES), nágrannalöndum og 
löndum sem falla undir evrópsku nágrannastefnuna ásamt 
öðrum löndum í samræmi við skilyrði sem mælt er fyrir 
um í viðeigandi tví- eða marghliða samningi. 

23) Greiða ætti fyrir viðeigandi samskiptum við þriðju lönd, 
sem ekki taka þátt í áætluninni, til að stuðla að því að 
markmiðum áætlunarinnar verði náð, að teknu tilliti til 
viðeigandi samninga milli þessara landa og Sambandsins. 
Þetta getur falið í sér að Sambandið skipuleggi viðburði á 
heilbrigðissviði eða þriðju lönd takist á hendur starfsemi 
sem kemur til viðbótar þeirri sem er fjármögnuð sam-
kvæmt áætluninni, á sviðum þar sem það þjónar hags-
munum beggja en án fjárstuðnings samkvæmt áætluninni.

24) Þróa ætti samstarf við viðeigandi alþjóðastofnanir, t.d. 
Sameinuðu þjóðirnar og sérhæfðar stofnanir þeirra, 
einkum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina, sem og 
Evrópu  ráðið og Efnahags- og framfarastofnunina, í 
því skyni að hámarka árangur og skilvirkni aðgerða á 
vettvangi Sambandsins og á alþjóðavettvangi og hrinda 
áætluninni í framkvæmd. 

25) Áætlunin ætti að vara í sjö ár til að samræma tímalengd 
hennar fjárhagsrammanum til margra ára, sem kveðið er 
á um í reglugerð ráðsins (ESB, KBE) nr. 1311/2013(18). 
Í þessari reglugerð er mælt fyrir um fjárhagsramma 
sem gildir meðan áætlunin varir og er helsta við miðun-
ar fjárhæð Evrópuþingsins og ráðsins við árlega fjár-
laga gerð, í skilningi 17. liðar samstarfssamnings frá  
2. desember 2013 milli Evrópuþingsins, ráðsins og fram-
kvæmda stjórnarinnar um aga í stjórn fjármála, samstarf 
við fjár laga gerð og trausta fjármálastjórn (19).

26) Reglugerð þessi myndar lagagrundvöll fyrir aðgerðir 
og framkvæmd áætlunarinnar í samræmi við 54. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE)  
nr. 966/2012 (20).

27) Til að tryggja samfellu í fjárstuðningi áætlunarinnar við 
rekstur stofnana, ætti framkvæmdastjórnin að geta litið svo 
á, í árlegu starfsáætluninni fyrir 2014, að kostnaður, sem 

(18) Reglugerð ráðsins (ESB, KBE) nr. 1311/2013 frá 2. desember 2013 um 
fjárhagsramma til margra ára fyrir tímabilið 2014–2020 (Stjtíð. ESB L 347, 
20.12.2013, bls. 884).

(19) Stjtíð. ESB C 373, 20.12.2013, bls. 1.
(20) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 966/2012 frá 25. 

október 2012 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins og um 
niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB, KBE) nr. 1605/2002 (Stjtíð. ESB L 
298, 26.10.2012, bls. 1).

tengist beint framkvæmd starfsemi sem nýtur stuðnings, 
teljist uppfylla skilyrði fyrir fjármögnun, jafnvel þótt 
styrkþegi hafi stofnað til hans áður en styrkumsóknin var 
lögð fram.

28) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd þessarar 
reglugerðar með hjálp árlegra starfsáætlana ber að fela 
framkvæmdastjórninni framkvæmdarvald. Þessu valdi 
ber að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 182/2011 (21).

29) Framkvæma ætti áætlunina í fullu samræmi við 
meginregluna um gagnsæi. Fjárveitingum ætti að skipta 
á milli mismunandi markmiða áætlunarinnar þannig að 
jafnvægis sé gætt yfir allan gildistíma áætlunarinnar, 
með tilliti til líklegs ávinnings fyrir eflingu heilbrigðis. 
Velja ætti viðeigandi aðgerðir, sem falla undir sértæk 
markmið áætlunarinnar og sem fela í sér skýran 
Sambandsvirðisauka, og fjármagna þær af áætluninni. 
Í árlegum vinnuáætlunum ætti einkum að tilgreina 
mikilvægustu viðmiðanir við val á hugsanlegum 
styrkþegum, í samræmi við reglugerð (ESB, KBE) nr. 
966/2012, til að tryggja að þeir hafi fjárhagslega og 
rekstrarlega burði til að takast á hendur aðgerðir sem eru 
fjármagnaðar af áætluninni og, eftir því sem við á, þau 
gögn sem krafist er til að sýna fram á sjálfstæði sitt.

30) Fylgjast ber reglulega með og meta gildi og áhrif 
áætlunarinnar. Við matið ætti að taka tillit til þess að lengri 
tími geti verið nauðsynlegur til að ná settum markmiðum 
áætlunarinnar en sá tími sem hún stendur yfir. Um miðbik 
áætlunarinnar, þó eigi síðar en 30. júní 2017, ætti að 
semja áfangamatsskýrslu svo leggja megi mat á stöðu 
framkvæmdar á forgangsþemum áætlunarinnar. 

31) Til þess að fullur ávinningur geti orðið af niðurstöðum 
áfangamatsskýrslunnar um framkvæmd áætlunarinnar og 
til að hægt sé að gera þær breytingar sem nauðsynlegar 
kunna að reynast til að ná markmiðum hennar ætti 
að fela framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja 
gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins þannig að fella megi brott 
forgangsþemu sem sett eru fram í þessari reglugerð eða 
bæta nýjum forgangsþemum inn í reglugerðina. Einkar 
mikilvægt er að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi 
samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. 
við sérfræðinga. Við undirbúning og samningu framseldra 
gerða ætti framkvæmdastjórnin að tryggja samhliða, 
tímanlega og viðeigandi afhendingu viðkomandi skjala 
til Evrópuþingsins og ráðsins.

(21) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 
16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun 
eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir 
framkvæmdavaldi sínu (Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13).
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32) Afar mikilvægt er að landsbundin yfirvöld starfi saman 
að miðlun upplýsinga til hugsanlegra umsækjenda til að 
tryggja jafna þátttöku í áætluninni og miðlun þekkingar, 
sem skapast innan áætlunarinnar, til hinna ýmsu 
hagsmunaaðila innan heilbrigðisgeirans í aðildarríkjunum. 
Þess vegna ættu aðildarríkin að tilnefna landsmiðstöðvar í 
þeim tilgangi að styðja við þessa starfsemi.

33) Við beitingu þessarar reglugerðar ætti framkvæmdastjórnin 
að hafa samráð við viðeigandi sérfræðinga, þ.m.t. 
landsmiðstöðvar.

34) Vernda ber fjárhagslega hagsmuni Sambandsins með 
ráðstöfunum, sem eru í réttu hlutfalli við brot, meðan á 
öllu útgjaldatímabilinu stendur, þ.m.t. til að koma í veg 
fyrir, koma upp um og rannsaka misfellur, endurheimta 
fjármuni sem hafa glatast, verið ranglega greiddir eða 
notaðir á rangan hátt og, þar sem við á, með viðurlögum.

35) Tryggja ætti umskipti milli áætlunarinnar og fyrri 
áætlunar sem hún leysir af hólmi, einkum að því er 
varðar framhald á rekstrarfyrirkomulagi hennar til margra 
ára, t.d. fjármögnun tækni- og stjórnsýsluaðstoðar. 
Frá og með 1. janúar 2021 ættu fjárveitingar til tækni- 
og stjórnsýsluaðstoðar að ná yfir kostnað, sem tengist 
stjórnun aðgerða sem ekki er enn lokið fyrir árslok 2020, 
ef nauðsyn krefur. 

36) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð almennum 
markmiðum þessarar reglugerðar, þ.e. að koma til 
fyllingar, styðja við og auka virði stefna aðildarríkjanna 
í því skyni að bæta heilbrigði íbúa Sambandsins og draga 
úr ójöfnuði í heilbrigðismálum með því að efla heilbrigði, 
hvetja til nýsköpunar í heilbrigðismálum, auka sjálfbærni 
heilbrigðiskerfa og vernda borgara Sambandsins gegn 
alvarlegum heilsufarsógnum sem ná yfir landamæri, og 
þeim verður betur náð á vettvangi Sambandsins vegna 
umfangs og áhrifa þessarar reglugerðar, er Sambandinu 
heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við 
nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans 
um Evrópusambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, 
eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið 
lengra en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná 
þessum markmiðum.

37) Þessi reglugerð kemur í stað ákvörðunar nr. 1350/2007/
EB. Því ber að fella þá ákvörðun úr gildi.

38) Rétt þykir að tryggja snurðulaus umskipti án truflunar 
milli fyrri áætlunar á sviði heilbrigðismála (2008–2013) 
og áætlunarinnar og að samræma tímalengd áætlunarinnar 
við reglugerð (ESB, KBE) nr. 1311/2013. Því ætti 
áætlunin að gilda frá og með 1. janúar 2014.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Áætluninni komið á fót

Með þessari reglugerð er komið á fót þriðju aðgerðaáætlun 
Sambandsins til margra ára á sviði heilbrigðismála fyrir 
tímabilið frá 1. janúar 2014 til 31. desember 2020 (hér á eftir 
nefnd „áætlunin“).

2. gr.

Almenn markmið

Almenn markmið áætlunarinnar skulu vera að koma til 
fyllingar, styðja við og auka virði stefna aðildarríkjanna í 
því skyni að bæta heilbrigði íbúa Sambandsins og draga 
úr ójöfnuði í heilbrigðismálum með því að efla heilbrigði, 
hvetja til nýsköpunar í heilbrigðismálum, auka sjálfbærni 
heilbrigðiskerfa og vernda borgara Sambandsins gegn 
alvarlegum heilsufarsógnum sem ná yfir landamæri.

II. KAFLI

MARKMIÐ OG AÐGERÐIR

3. gr.

Sértæk markmið og vísar

Unnið skal að almennu markmiðunum sem um getur í 2. gr. 
með eftirfarandi sértækum markmiðum:

1)  Í því skyni að efla heilbrigði, koma í veg fyrir sjúkdóma 
og skapa hagstætt umhverfi sem styður heilbrigðan lífsstíl: 
að greina, miðla og ýta undir innleiðingu gagnreyndra og 
góðra starfsvenja í þágu kostnaðarhagkvæmra ráðstafana til 
heilsueflingar og sjúkdómavarna, einkum með því að taka 
á helstu áhættuþáttum sem tengjast lífsstíl, með áherslu á 
Sambandsvirðisauka.

 Þetta markmið skal einkum mæla í fjölgun aðildarríkja sem 
taka þátt í heilsueflingu og sjúkdómavörnum og nota við 
það gagnreyndar og góðar starfsvenjur, með ráðstöfunum 
og aðgerðum á viðeigandi stigi í aðildarríkjunum.

2)  Í því skyni að vernda borgara Sambandsins gegn alvarlegum 
heilsufarsógnum sem ná yfir landamæri: að greina og þróa 
samræmdar nálganir og ýta undir framkvæmd þeirra í þágu 
betri viðbúnaðar og samræmingar þegar til neyðarástands, 
sem varðar heilbrigði, kemur. 

 Þetta markmið skal einkum mæla í fjölgun aðildarríkja sem 
fella inn samræmdar nálganir við gerð viðbúnaðaráætlana 
sinna.
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3)  Í því skyni að styðja við uppbyggingu getu á sviði lýðheilsu 
og stuðla að heilbrigðiskerfum sem einkennast af nýsköpun, 
skilvirkni og sjálfbærni: að greina og þróa aðferðir og 
fyrirkomulag á vettvangi Sambandsins til að takast á við 
skort á mannauði jafnt sem fjármagni og að greiða fyrir 
valfrjálsri innleiðingu nýsköpunar í áætlanir um íhlutun á 
sviði lýðheilsu og í forvarnarstarfi.

 Þetta markmið skal einkum mæla í aukningu á þeirri 
ráðgjöf sem veitt er og fjölgun aðildarríkja sem nota þær 
aðferðir og fyrirkomulag sem greind hafa verið til að stuðla 
að skilvirkum árangri innan heilbrigðiskerfa sinna.

4)  Í því skyni að auðvelda aðgengi borgara Sambandsins að 
betri og öruggari heilbrigðisþjónustu: að bæta aðgengi 
yfir landamæri að læknisfræðilegri sérfræðiþekkingu og 
upplýsingum í tengslum við sértæka sjúkdóma, auðvelda 
nýtingu á niðurstöðum rannsókna og þróa aðferðir til að 
auka gæði heilbrigðisþjónustu og öryggi sjúklinga, m.a. 
með aðgerðum sem stuðla að því að bæta heilsulæsi.

 Þetta markmið skal einkum mæla í fjölgun evrópskra 
viðmiðunarneta sem komið er á fót í samræmi við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2011/24/ESB (22) (hér á eftir 
nefnd „evrópsk viðmiðunarnet“), fjölgun aðila sem veita 
heilbrigðisþjónustu og miðstöðva sérfræðiþekkingar, sem 
gerast aðilar að evrópskum viðmiðunarnetum, og fjölgun 
þeirra aðildarríkja sem nota þær aðferðir sem þróaðar hafa 
verið.

4. gr.

Aðstoðarhæfar aðgerðir

Sértækum markmiðum áætlunarinnar skal náð með aðgerðum 
í samræmi við þau forgangsþemu sem tilgreind eru í I. viðauka 
og þau framkvæmd með árlegu vinnuáætlununum sem um 
getur í 11. gr.

III. KAFLI

FJÁRHAGSÁKVÆÐI

5. gr.

Fjármögnun

Fjárhagsramminn til framkvæmdar þessari áætlun á tímabilinu 
1. janúar 2014 til 31.°desember 2020 skal vera 449 394 000 
evrur á gangverði.

Árlegar fjárveitingar skulu háðar samþykki Evrópuþingsins 
og ráðsins og rúmast innan ramma fjárhagsáætlunarinnar til 
margra ára.

6. gr.

Þátttaka þriðju landa

Þátttaka í áætluninni skal vera opin þriðju löndum á kostnaðar-
grundvelli, einkum:

(22) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/24/ESB frá 9. mars 2011 um 
réttindi sjúklinga varðandi heilbrigðisþjónustu yfir landamæri (Stjtíð. ESB 
L 88, 4.4.2011, bls. 45).

a)  inngöngulöndum, umsóknarlöndum og mögulegum 
umsóknarlöndum, sem njóta ávinnings af foraðildaráætlun, 
í samræmi við almennar meginreglur og almenna skilmála 
og skilyrði fyrir þátttöku þessara landa í áætlunum 
Sambandsins, sem mælt er fyrir um í viðkomandi 
rammasamningum, ákvörðunum samstarfsráða eða 
svipuðum samningum,

b)  EFTA-löndunum innan EES í samræmi við skilyrðin sem 
eru sett í EES-samningnum,

c)  nágrannalöndum og löndum sem falla undir evrópsku 
nágrannastefnuna í samræmi við skilyrði sem mælt er fyrir 
um í viðeigandi tví- eða marghliða samningi,

d)  öðrum löndum í samræmi við skilyrði sem mælt er fyrir um 
í viðeigandi tví- eða marghliða samningi.

7. gr.

Tegundir íhlutunar

1.  Í samræmi við reglugerð (ESB, KBE) nr. 966/2012 skulu 
fjárframlög Sambandsins vera í formi fjárstyrkja, opinberra 
innkaupa eða hvers konar annarrar íhlutunar, sem nauðsynleg 
er til að ná markmiðum áætlunarinnar.

2.  Styrki má veita til að fjármagna:

a)  aðgerðir sem fela í sér skýran Sambandsvirðisauka og 
fjármagnaðar eru að hluta af lögbærum yfirvöldum sem 
bera ábyrgð á heilbrigðismálum í aðildarríkjunum eða 
þriðju löndum, sem taka þátt í áætluninni skv. 6. gr., eða 
opinberum aðilum og óopinberum stofnunum, eins og 
um getur í 1. mgr. 8. gr., sem starfa hver fyrir sig eða sem 
samstarfsnet, samkvæmt fyrirmælum þessara lögbæru 
yfirvalda,

b)  aðgerðir sem fela í sér skýran Sambandsvirðisauka og sem 
er sérstaklega kveðið á um og eru tilhlýðilega rökstuddar í 
árlegum vinnuáætlunum og sem eru fjármagnaðar að hluta 
af öðrum opinberum aðilum, óopinberum stofnunum eða 
einkaaðilum, eins og um getur í 1. mgr. 8. gr., þar á meðal 
alþjóðastofnunum sem starfa á sviði heilbrigðismála og, 
þegar hinar síðastnefndu eiga í hlut, án þess að áður hafi 
verið auglýst eftir tillögum, eftir því sem við á,

c)  rekstur óopinberra stofnana, eins og um getur í 2. mgr. 
8. gr., þar sem fjárstuðningur er nauðsynlegur til að vinna 
að einu eða fleiri sértækum markmiðum áætlunarinnar.

3.  Styrkir sem Sambandið greiðir skulu ekki vera hærri en 
60% af aðstoðarhæfum kostnaði þegar um er að ræða aðgerð 
sem tengist markmiði áætlunarinnar eða rekstur óopinberrar 
stofnunar. Þegar um er að ræða óvenjulegt notagildi má framlag 
Sambandsins vera allt að 80% af aðstoðarhæfum kostnaði. 
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Að því er varðar aðgerðir sem um getur í a-lið 2. mgr. telst vera 
um óvenjulegt notagildi að ræða m.a. þegar:

a)  a.m.k. 30% af fjárhagsáætlun fyrirhugaðrar aðgerðar er 
úthlutað til aðildarríkja þar sem vergar þjóðartekjur á íbúa 
eru lægri en 90% af meðaltali innan Sambandsins og

b)  aðilar frá a.m.k. 14 þátttökulöndum taka þátt í aðgerðinni 
og a.m.k. fjögur þessara landa hafa vergar þjóðartekjur á 
íbúa sem eru lægri en 90% af meðaltali innan Sambandsins.

4.  Þrátt fyrir 2. mgr. 130. gr. reglugerðar (ESB, KBE) 
nr. 966/2012 og í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum getur 
framkvæmdastjórnin litið svo á, í árlegu vinnuáætluninni fyrir 
árið 2014, að kostnaður, sem tengist beint framkvæmd aðgerða, 
sem njóta stuðnings, teljist uppfylla skilyrði fyrir fjármögnun 
frá og með 1. janúar 2014, jafnvel þótt styrkþegi hafi stofnað til 
hans áður en hann lagði fram styrkumsóknina.

8. gr.

Styrkhæfir aðilar

1.  Heimilt er að veita styrki vegna aðgerða, sem um getur 
í a og blið 2. mgr. 7. gr., til samtaka, opinberra yfirvalda, 
opinberra aðila, einkum rannsókna- og heilbrigðisstofnana, 
háskóla og æðri menntastofnana, sem hafa lagalega staðfestu.

2.  Styrki til reksturs stofnana, sem um getur í c-lið 2. mgr. 7. 
gr., má veita til stofnana sem uppfylla öll skilyrði sem fara hér 
á eftir:

a)  þær eru óopinberar, ekki reknar í hagnaðarskyni, eru óháðar 
hagsmunum að því er varðar atvinnugreinar, viðskipti og 
verslun, eða öðrum hagsmunum sem rekast á,

b)  þær starfa á sviði lýðheilsu, eru virkir þátttakendur í 
skoðanaskiptum við borgaralegt samfélag á vettvangi 
Sambandsins og vinna að a.m.k. einu af sértækum 
markmiðum áætlunarinnar,

c)  þær starfa á vettvangi Sambandsins og í a.m.k. helmingi 
aðildarríkjanna og hafa jafna landfræðilega útbreiðslu 
innan Sambandsins.

9. gr.

Stjórnsýslu- og tækniaðstoð

Fjárhagsrammi áætlunarinnar getur einnig náð yfir útgjöld í 
tengslum við aðgerðir er varða undirbúning, eftirlit, endurskoðun 
og mat, sem er beinlínis nauðsynlegt við stjórnun áætlunarinnar 
og til að ná markmiðum hennar, einkum rannsóknir, fundi, 
upplýsingar og samskipti, þ.m.t. upplýsingamiðlun stofnana 
um pólitísk forgangsmál Sambandsins að því marki sem 
þau tengjast almennu markmiði áætlunarinnar, útgjöld sem 
tengjast upplýsingatækninetum vegna miðlunar upplýsinga, 
svo og öll önnur útgjöld vegna tækni- og stjórnsýsluaðstoðar 
sem framkvæmdastjórnin stofnar til í sambandi við stjórnun 
áætlunarinnar.

IV. KAFLI

FRAMKVÆMD

10. gr.

Aðferðir við framkvæmd

Framkvæmdastjórnin ber ábyrgð á framkvæmd áætlunarinnar 
í samræmi við þær stjórnunaraðferðir sem settar eru fram í 
reglugerð (ESB, KBE) nr. 966/2012.

11. gr.

Árlegar vinnuáætlanir

1.  Framkvæmdastjórnin skal framkvæma áætlunina með því 
að gera árlegar vinnuáætlanir í samræmi við reglugerð (ESB, 
KBE) nr. 966/2012 og fastsetja viðmiðanirnar sem tilgreindar 
eru í II. viðauka við þessa reglugerð.

2.  Framkvæmdastjórnin skal, með framkvæmdargerðum, 
samþykkja árlegar vinnuáætlanir, þar sem einkum skal koma 
fram hvaða aðgerðir verða framkvæmdar, þ.m.t. leiðbeinandi 
úthlutun fjármagns. Þessar framkvæmdargerðir skulu 
samþykktar í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem 
vísað er til í 2. mgr. 17. gr.

3.  Við framkvæmd áætlunarinnar skal framkvæmdastjórnin 
ásamt aðildarríkjunum tryggja að farið sé að öllum viðkomandi 
lagaákvæðum að því er varðar verndun persónuupplýsinga 
og, ef við á, að komið sé á fyrirkomulagi sem tryggir 
upplýsingaleynd og öryggi slíkra gagna.

12. gr.

Samræmi og fylld við aðrar stefnur

Framkvæmdastjórnin skal tryggja, í samstarfi við aðildarríkin, 
að áætlunin sé í fullu samræmi við og komi til fyllingar öðrum 
stefnum, gerningum og aðgerðum Sambandsins, þ.m.t. þeim 
sem eru á vegum viðkomandi sérstofnana Sambandsins.

13. gr.

Eftirlit, mat og miðlun niðurstaðna

1.  Framkvæmdastjórnin skal, í náinni samvinnu við 
aðildarríkin, fylgjast með framkvæmd aðgerða áætlunarinnar 
með tilliti til markmiða hennar og vísa, þar á meðal 
fyrirliggjandi upplýsingum um fjárhæðir útgjalda sem tengjast 
loftslagsmálum.  Hún skal gefa nefndinni, sem um getur í 
1. mgr. 17.  gr., skýrslu um það og upplýsa Evrópuþingið og 
ráðið þar að lútandi.

2.  Aðildarríkin skulu, að beiðni framkvæmdastjórnarinnar, 
leggja fram fyrirliggjandi upplýsingar um framkvæmd 
áætlunarinnar og áhrif hennar. Slíkar beiðnir um upplýsingar 
skulu vera hóflegar og forðast skal að auka stjórnsýsluálag 
aðildarríkjanna að óþörfu.
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3.  Um miðbik áætlunarinnar, þó eigi síðar en 30. júní 2017, 
skal framkvæmdastjórnin semja og leggja fyrir Evrópuþingið og 
ráðið áfangamatsskýrslu um hvernig miðar að ná markmiðum 
áætlunarinnar, stöðu framkvæmdar á forgangsþemunum sem 
sett eru fram í I. viðauka, skilvirkni í notkun auðlinda og 
Sambandsvirðisauka áætlunarinnar, með það að markmiði að 
ákveða hvort endurnýja skuli forgangsþemu hennar, breyta 
þeim eða fella þau niður. Í áfangamatsskýrslunni skal einnig 
fjallað um svigrúm til einföldunar á áætluninni, innra og ytra 
samhengi hennar, hvort öll markmið hennar eigi áfram við, og 
hvernig þær ráðstafanir, sem gerðar hafa verið, hafa stuðlað 
að markmiðunum sem sett eru fram í 168. gr. sáttmálans 
um starfshætti Evrópusambandsins. Þar skal tekið tillit til 
niðurstaðna mats á langtímaáhrifum fyrri áætlunar.

Í áfangamatsskýrslunni skal framkvæmdastjórnin einkum 
tilgreina eftirfarandi:

a)  ef ekki er unnt að framkvæma og ná fram einu eða fleiri 
forgangsþemum, sem tilgreind eru í I. viðauka, í samræmi 
við markmið áætlunarinnar og innan þess tíma sem eftir er 
af áætluninni,

b)  hvort matið hafi leitt í ljós eitt eða fleiri sértæk, mikilvæg 
forgangsþemu, sem ekki eru tilgreind í I. viðauka en sem 
hafa reynst nauðsynleg til að ná almennum og sértækum 
markmiðum áætlunarinnar,

c)  rökin fyrir því að komist hefur verið að þeim niðurstöðum 
sem um getur í a- og b-lið.

Meta skal langtímaáhrif og varanleika áhrifa áætlunarinnar 
og skal matið liggja til grundvallar ákvörðun um mögulega 
endurnýjun, breytingu eða niðurfellingu á síðari áætlun.

4.  Framkvæmdastjórnin skal gera niðurstöður aðgerða, sem 
ráðist er í samkvæmt þessari reglugerð, aðgengilegar öllum, og 
tryggja að þeim sé miðlað víða til að stuðla að bættu heilbrigði 
í Sambandinu.

14. gr.

Eftirfylgni við áfangamatsskýrslu

1.  Komi fram í áfangamatsskýrslunni að ekki sé hægt 
að framkvæma og ná fram einu eða fleiri forgangsþemum í 
samræmi við markmið áætlunarinnar og innan þess tíma sem 
eftir er af henni, skal framkvæmdastjórninni falið vald til að 
samþykkja, eigi síðar en 31. ágúst 2017, framseldar gerðir í 
samræmi við 18. gr. til að fella viðkomandi forgangsþema eða 

-þemu brott úr I. viðauka.  Aðeins ein framseld gerð um að fella 
brott eitt eða fleiri forgangsþemu má öðlast gildi skv. 18 gr. á 
gildistíma áætlunarinnar.

2.  Komi í ljós í áfangamatsskýrslunni eitt eða fleiri sértæk, 
mikilvæg forgangsþemu, sem eru ekki tilgreind í I. viðauka en 
sem hafa orðið nauðsynleg til að ná almennum og sértækum 
markmiðum áætlunarinnar, skal framkvæmdastjórninni 
falið vald til að samþykkja, eigi síðar en 31. ágúst 2017, 
framseldar gerðir í samræmi við 18. gr. til að bæta viðkomandi 
forgangsþema eða -þemum við í I. viðauka. Það skal vera 
gerlegt að forgangsþema nái fram að ganga á gildistíma 
áætlunarinnar. Aðeins ein framseld gerð um að bæta við einu 
eða fleiri forgangsþemum má öðlast gildi skv. 18 gr. á gildistíma 
áætlunarinnar

3.  Þegar forgangsþema er fellt brott eða bætt við skal það 
alltaf vera í samræmi við almenn markmið áætlunarinnar og 
viðeigandi sértæk markmið hennar.

15. gr.

Landsmiðstöðvar

Aðildarríkin skulu tilnefna landsmiðstöðvar, sem skulu aðstoða 
framkvæmdastjórnina við að kynna áætlunina og, eins og við á, 
við að miðla niðurstöðum hennar og fyrirliggjandi upplýsingum 
um áhrif hennar eins og um getur í 2. mgr. 13. gr. 

16. gr.

Verndun fjárhagslegra hagsmuna Sambandsins

1.  Framkvæmdastjórnin skal gera nauðsynlegar ráðstafanir 
til að tryggja vernd hagsmuna Sambandsins þegar gripið er til 
aðgerða, sem fjármagnaðar eru samkvæmt þessari reglugerð, 
með því að beita aðgerðum til að fyrirbyggja svik, spillingu og 
hvers konar annað ólöglegt athæfi, með því að beita skilvirku 
eftirliti og ef í ljós koma misfellur, með letjandi fjárhagslegum 
og stjórnsýslulegum viðurlögum.

2.  Framkvæmdastjórnin eða fulltrúar hennar og Endur-
skoðunarrétturinn skulu hafa heimild til að láta fara fram 
endurskoðun, á grundvelli skjala og á vettvangi, hjá öllum 
aðstoðarþegum, verktökum og undirverktökum sem hafa 
fengið fjárstyrk Sambandsins samkvæmt reglugerð þessari.

3.  Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum getur hafið 
athuganir, þ.m.t. eftirlit og athuganir á vettvangi, í samræmi 
við ákvæði og verklagsreglur sem mælt er fyrir um í reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 883/2013(23) og 
reglugerð ráðsins (KBE, EB) nr. 2185/96 (24), til að ganga úr 

(23) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) nr. 883/2013 frá 11. 
september 2013 um rannsóknir Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn 
svikum (OLAF) og um niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1073/1999 og reglugerð ráðsins (KBE) nr. 1074/1999 (Stjtíð. ESB 
L 248, 18.9.2013, bls. 1).

(24) Reglugerð ráðsins (KBE, EB) nr. 2185/96 frá 11. nóvember 1996 um 
vettvangseftirlit og athuganir sem framkvæmdastjórnin framkvæmir til þess 
að vernda fjárhagslega hagsmuni Evrópubandalaganna gegn svikum og 
öðrum brotum (Stjtíð. EB L 292, 15.11.1996, bls. 2).
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skugga um hvort um svik, spillingu og annað ólöglegt athæfi 
hafi verið að ræða sem hefur áhrif á fjárhagslega hagsmuni 
Sambandsins í tengslum við styrksamning, styrkákvörðun eða 
samning sem er fjármagnaður samkvæmt þessari reglugerð.

4. Með fyrirvara um 1., 2. og 3. mgr. skulu samstarfs-
samningar við þriðju lönd og alþjóðastofnanir, samningar, 
styrksamningar og styrkákvarðanir, sem leiðir af fram-
kvæmd þessarar reglugerðar, innihalda ákvæði sem veita 
framkvæmdastjórninni, Endurskoðunarréttinum og Evrópu-
skrifstofunni um aðgerðir gegn svikum heimild til að láta 
fara fram slíkar endurskoðanir og rannsóknir í samræmi við 
valdheimildir hvers þeirra um sig.

V. KAFLI

MÁLSMEÐFERÐARÁKVÆÐI

17. gr.

Nefndarmeðferð

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar.
Þessi nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 
182/2011.

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

3. Skili nefndin ekki áliti skal framkvæmdastjórnin ekki
samþykkja drögin að framkvæmdargerðinni og ákvæði þriðju 
undirgreinar 4. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011 
gilda.

18. gr.

Beiting framsals

1. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldar gerðir, sbr. þó skilyrðin sem mælt er fyrir um í 
þessari grein.

2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldu gerðirnar, sem um getur í 1. og 2. mgr. 14. gr., á 
meðan áætlunin varir.

3. Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt
að afturkalla framsal valdsins sem um getur í 1. og 2. mgr. 

14. gr. Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endi á
framsal valdsins sem tilgreint er í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin 
öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í 
ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra gerða 
sem þegar eru í gildi.

4. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda
gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu.

5. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 1. og 2. mgr. 14. gr., 
skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða ráðið hafi ekki 
haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu 
um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða ef bæði 
Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, 
áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa 
ekki andmælum. Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði 
að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins.

VI. KAFLI

UMBREYTINGAR- OG LOKAÁKVÆÐI

19. gr.

Umbreytingarákvæði

1. Fjárhagsrammi áætlunarinnar getur einnig tekið til útgjalda 
vegna tækni- og stjórnsýsluaðstoðar sem eru nauðsynleg til að 
tryggja umskiptin milli áætlunarinnar og ráðstafana sem hafa 
verið gerðar samkvæmt ákvörðun nr. 1350/2007/EB.

2. Ef þörf krefur má færa fjárveitingar í fjárhagsáætlunina
eftir 2020 til að standa straum af kostnaði sem kveðið er á um í 
9. gr. svo að unnt sé að greiða fyrir stjórnun aðgerða sem ekki
er lokið fyrir 31. desember 2020.

20. gr.

Niðurfelling

Ákvörðun nr. 1350/2007/EB falli úr gildi frá og með 1. janúar 
2014.

21. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2014.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 11. mars 2014.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

forseti. forseti.

M. SCHULZ D. KOURKOULAS

______
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I. VIÐAUKI

FORGANGSÞEMU

1. Að efla heilbrigði, koma í veg fyrir sjúkdóma og skapa hagstætt umhverfi sem styður heilbrigðan lífsstíl, 
með hliðsjón af meginreglunni um að hugað sé að heilbrigði í allri stefnumótun

1.1.  Kostnaðarhagkvæmar ráðstafanir til heilsueflingar og forvarna, einkum í samræmi við áætlanir Sambandsins 
varðandi áfengi og næringu, þ.m.t. aðgerðir til að styðja við miðlun sannreyndra og góðra starfsvenja til að takast 
á við áhættuþætti á borð við tóbaksnotkun og óbeinar reykingar, skaðlega áfengisneyslu, óhollar neysluvenjur og 
hreyfingarleysi, með tilliti til undirliggjandi þátta frá sjónarmiði lýðheilsu, þ.m.t. félagslegra og umhverfislegra, 
með áherslu á Sambandsvirðisauka.

1.2.  Aðgerðir til fyllingar aðgerðum aðildarríkjanna til að draga úr heilsutjóni vegna fíkniefna, þ.m.t. upplýsingar og 
forvarnir.

1.3.  Að styðja við skilvirk viðbrögð við smitsjúkdómum á borð við HIV-veiru/alnæmi, berkla og lifrarbólgu með því 
að greina, miðla og ýta undir innleiðingu gagnreyndra og góðra starfsvenja í þágu kostnaðarhagkvæmra forvarna, 
sjúkdómsgreiningar, meðferðar og umönnunar.

1.4.  Að styðja við samvinnu og netsamstarf innan Sambandsins í tengslum við forvarnir gegn langvinnum sjúkdómum, 
þ.m.t. krabbameini, aldurstengdum sjúkdómum og taugahrörnunarsjúkdómum, og bætta meðhöndlun slíkra 
sjúkdóma, með því að miðla þekkingu og góðum starfsvenjum og þróa sameiginlegar aðgerðir á sviði forvarna, 
snemmgreiningar og stjórnunar (þ.m.t. með heilsulæsi og því að sjúklingarnir hafi sjálfir stjórn á eigin málum 
(e. self management)). Að fylgja eftir vinnu í tengslum við krabbamein sem þegar hefur farið fram, þar á meðal 
viðeigandi aðgerðir samkvæmt tillögum Evrópusamstarfs um aðgerðir gegn krabbameini.

1.5.  Aðgerðir sem krafist er samkvæmt löggjöf Sambandsins á sviði tóbaksvara og auglýsingar og markaðssetningar 
þeirra, eða sem stuðla að framkvæmd slíkrar löggjafar. Slíkar aðgerðir geta til að mynda haft það að markmiði að 
auðvelda framkvæmd, beitingu, eftirlit með og endurskoðun á slíkri löggjöf.

1.6.  Að efla upplýsinga og þekkingarkerfi á heilbrigðissviði til að stuðla að gagnreyndri ákvarðanatöku, þ.m.t. með 
notkun stjórntækja sem þegar eru fyrir hendi og, eftir því sem við á, frekari þróun staðlaðra heilbrigðisupplýsinga 
og aðferða til að fylgjast með heilbrigði, söfnun og greiningu heilbrigðisgagna og víðtækri miðlun niðurstaðna 
áætlunarinnar.

2. Að vernda borgara Sambandsins gegn alvarlegum heilsufarsógnum sem ná yfir landamæri

2.1.  Að bæta áhættumat og fylla í eyður í tengslum við getuna á því sviði með því að styrkja vísindalega sérþekkingu 
og kortleggja fyrirliggjandi matsgerðir.

2.2.  Að styðja við uppbyggingu getu í baráttunni við heilsufarsógnir í aðildarríkjunum, þ.m.t., eftir því sem við á, í 
samstarfi við nágrannalönd: að þróa viðbúnaðar og viðbragðsáætlanagerð með tilliti til og í samræmingu við 
alþjóðleg framtaksverkefni, þætti í gerð almennra og sértækra viðbúnaðaráætlana, samræmingu viðbragða á sviði 
lýðheilsu og bólusetningaráætlanir sem ekki eru bindandi, að vinna gegn auknum heilsufarsógnum af völdum 
alþjóðlegra fólksflutninga, að þróa viðmiðunarreglur um verndarráðstafanir í neyðarástandi, viðmiðunarreglur 
um upplýsingagjöf og leiðbeiningar um góðar starfsvenjur, að stuðla að því að koma á ramma um valfrjálst 
fyrirkomulag, þ.m.t. að taka upp ákjósanlegasta umfang bólusetninga til að berjast með skilvirkum hætti gegn því 
að smitsjúkdómar blossi upp á ný, og um sameiginleg innkaup á læknisfræðilegum viðbúnaðarvörum, og að þróa 
samhæfðar samskiptaáætlanir.

2.3.  Aðgerðir sem krafist er samkvæmt löggjöf Sambandsins á sviði smitsjúkdóma og annarra heilsufarsógna, þ.m.t. 
af völdum líffræðilegra og efnafræðilegra atvika, umhverfis og loftslagsbreytinga, eða sem stuðla að framkvæmd 
slíkrar löggjafar. Slíkar aðgerðir geta til að mynda haft það að markmiði að auðvelda framkvæmd, beitingu, eftirlit 
með og endurskoðun á slíkri löggjöf.

2.4.  Að efla upplýsinga og þekkingarkerfi á heilbrigðissviði til að stuðla að gagnreyndri ákvarðanatöku, þ.m.t. með 
notkun stjórntækja sem þegar eru fyrir hendi og, eftir því sem við á, frekari þróun staðlaðra heilbrigðisupplýsinga 
og aðferða til að fylgjast með heilbrigði, söfnun og greiningu heilbrigðisgagna og víðtækri miðlun niðurstaðna 
áætlunarinnar.

3. Að stuðla að heilbrigðiskerfum sem einkennast af nýsköpun, skilvirkni og sjálfbærni

3.1.  Að styðja við valfrjálst samstarf milli aðildarríkja um mat á heilbrigðistækni innan ramma netkerfisins fyrir mat 
á heilbrigðistækni sem komið var á fót með tilskipun 2011/24/ESB. Að greiða fyrir því að nýta megi niðurstöður 
rannsóknarverkefna, sem voru styrkt af sjöundu rammaáætlun um aðgerðir Evrópubandalagsins á sviði rannsókna, 
tækniþróunar og tilraunaverkefna (2007–2013), sem komið var á fót með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 
1982/2006/EB (25) og, til lengri tíma litið, starfsemi sem mun fara fram innan rammaáætlunarinnar um rannsóknir 
og nýsköpun (Horizon 2020).

(25) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1982/2006/EB frá 18. desember 2006 um sjöundu rammaáætlun um aðgerðir 
Evrópubandalagsins á sviði rannsókna, tækniþróunar og tilraunaverkefna (2007–2013) (Stjtíð. ESB L 412, 30.12.2006, bls. 1).
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3.2.  Að ýta undir valfrjálsa innleiðingu nýsköpunar á heilbrigðissviði og rafrænnar heilbrigðisþjónustu með því að 
auka rekstrarsamhæfi skráa yfir sjúklinga og annarra lausna í rafrænni heilbrigðisþjónustu, styðja samstarf á sviði 
rafrænnar heilbrigðisþjónustu í Sambandinu, einkum með tilliti til skráa, og innleiðingu hennar af hálfu fagfólks 
í heilbrigðisþjónustu. Þetta mun þjóna valfrjálsa netkerfinu um rafræna heilbrigðisþjónustu sem komið var á fót 
með tilskipun 2011/24/ESB.

3.3.  Að styðja sjálfbærni vinnuafls í heilbrigðisþjónustu með því að þróa árangursríkar spár og áætlanagerð um vinnuafl 
í heilbrigðisþjónustu að því er varðar fjölda, kynjajafnrétti, reynslusvið og að hve miklu leyti þjálfun samræmist 
tilskilinni færni, þ.m.t. að því er varðar getu til að nýta ný upplýsingakerfi og aðra þróaða tækni, fylgjast með 
hreyfanleika (innan Sambandsins) og flutningum fagfólks í heilbrigðisþjónustu, efla skilvirkar áætlanir til að ráða 
og halda í starfsfólk og uppbyggingu getu, að teknu tilhlýðilegu tilliti til þátta sem varða þörf fólks á umönnun og 
hækkandi aldur þjóða.

3.4.  Að leggja til sérfræðiþekkingu og miðla góðum starfsvenjum til að aðstoða aðildarríki, sem takast á hendur 
umbætur á heilbrigðiskerfum sínum, með því að koma á kerfi til að samnýta sérfræðiþekkingu á vettvangi 
Sambandsins í því skyni að veita trausta og gagnreynda ráðgjöf um hagkvæmar og skilvirkar fjárfestingar og 
nýsköpun á sviði lýðheilsu og heilbrigðiskerfa. Að greiða fyrir því að nýta megi niðurstöður rannsóknarverkefna, 
sem voru styrkt af sjöundu rammaáætlun um aðgerðir Evrópubandalagsins á sviði rannsókna, tækniþróunar og 
tilraunaverkefna (2007–2013) og, til lengri tíma litið, starfsemi sem mun fara fram innan rammaáætlunarinnar um 
rannsóknir og nýsköpun (Horizon 2020).

3.5.  Að styðja aðgerðir sem snerta heilbrigðismál í þjóðfélagi þar sem aldur fer hækkandi, þar á meðal viðeigandi 
aðgerðir samkvæmt tillögum evrópska samstarfsverkefnisins um nýsköpun á sviði virkrar og heilbrigðrar öldrunar 
innan þriggja þemasviða þess sem eru: nýsköpun í vitundarvakningu, forvörnum og snemmgreiningu, nýsköpun í 
lækningum og umönnun og nýsköpun í tengslum við virka öldrun og sjálfstæða búsetu.

3.6.  Aðgerðir sem krafist er samkvæmt löggjöf Sambandsins á sviði lækningatækja, lyfja og heilbrigðisþjónustu 
yfir landamæri, eða sem stuðla að framkvæmd slíkrar löggjafar. Slíkar aðgerðir geta til að mynda haft það að 
markmiði að auðvelda framkvæmd, beitingu, eftirlit með og endurskoðun á slíkri löggjöf.

3.7.  Að efla upplýsinga og þekkingarkerfi á heilbrigðissviði til að stuðla að gagnreyndri ákvarðanatöku, þ.m.t. með 
notkun stjórntækja sem þegar eru fyrir hendi og, eftir því sem við á, frekari þróun staðlaðra heilbrigðisupplýsinga 
og aðferða til að fylgjast með heilbrigði, söfnun og greiningu heilbrigðisgagna, víðtækri miðlun niðurstaðna 
áætlunarinnar og stuðningi við vísindanefndir sem komið er á fót í samræmi við ákvörðun 2008/721/EB.

4. Að auðvelda aðgengi borgara Sambandsins að betri og öruggari heilbrigðisþjónustu 

4.1.  Að styðja við að komið sé á fót kerfi evrópskra viðmiðunarneta fyrir sjúklinga sem þjást af sjúkdómum, sem 
krefjast mjög sérhæfðrar umönnunar og kalla á sérstaka samsöfnun tilfanga eða sérfræðiþekkingar, eins og þegar 
um er að ræða sjaldgæfa sjúkdóma, á grundvelli viðmiðana sem ákvarðaðar verða samkvæmt tilskipun 2011/24/
ESB.

4.2.  Að styðja aðildarríki, samtök sjúklinga og hagsmunaaðila með samræmdum aðgerðum á vettvangi Sambandsins 
svo hjálpa megi sjúklingum, sem þjást af sjaldgæfum sjúkdómum, með skilvirkum hætti. Undir þetta heyrir 
að koma á fót viðmiðunarnetum (í samræmi við lið 4.1) og upplýsingagagnagrunnum og skrám yfir sjaldgæfa 
sjúkdóma sem ná til alls Sambandsins, á grundvelli sameiginlegra viðmiðana.

4.3.  Að efla samstarf um öryggi sjúklinga og gæði heilbrigðisþjónustu, m.a. með framkvæmd tilmæla ráðsins frá  
9. júní 2009 um öryggi sjúklinga, þar á meðal að fyrirbyggja og sporna gegn sýkingum innan heilbrigðis- 
þjónustu (26), miðla góðum starfsvenjum um gæðatryggingarkerfi, þróa viðmiðunarreglur og aðferðir til að stuðla 
að gæðum og öryggi sjúklinga, auka aðgengi sjúklinga að upplýsingum um öryggi og gæði og bæta endurgjöf og 
gagnvirkni milli þeirra aðila sem veita heilbrigðisþjónustu og sjúklinga.

4.4.  Að stuðla að aukinni varfærni í notkun örverueyðandi efna, í samræmi við aðgerðaáætlunina gegn vaxandi hættu 
vegna þols gegn sýkingalyfjum, og draga úr venjum sem auka þol gegn sýkingalyfjum, einkum á sjúkrahúsum, 
stuðla að skilvirkum forvörnum og hreinlætisráðstöfunum til að fyrirbyggja og sporna gegn sýkingum, draga 
úr álagi af völdum ónæmra sýkinga og sýkinga innan heilbrigðisþjónustu og tryggja aðgengi að árangursríkum 
sýkingalyfjum.

4.5.  Aðgerðir sem krafist er samkvæmt löggjöf Sambandsins á sviði vefja og frumna úr mönnum, blóðs, líffæra úr 
mönnum, lækningatækja, lyfja og réttinda sjúklinga við heilbrigðisþjónustu yfir landamæri, að teknu fullu tilliti 
til valdsviðs aðildarríkjanna og siðfræðilegs vals þeirra, eða sem stuðla að framkvæmd slíkrar löggjafar. Slíkar 
aðgerðir geta til að mynda haft það að markmiði að auðvelda framkvæmd, beitingu, eftirlit með og endurskoðun 
á slíkri löggjöf.

4.6.  Að efla upplýsinga og þekkingarkerfi á heilbrigðissviði til að stuðla að gagnreyndri ákvarðanatöku, þ.m.t. með 
notkun stjórntækja sem þegar eru fyrir hendi og, eftir því sem við á, frekari þróun staðlaðra heilbrigðisupplýsinga 
og aðferða til að fylgjast með heilbrigði, söfnun og greiningu heilbrigðisgagna og víðtækri miðlun niðurstaðna 
áætlunarinnar.

______

(26) Stjtíð. ESB C 151, 3.7.2009, bls. 1.
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II. VIÐAUKI

VIÐMIÐANIR FYRIR GERÐ ÁRLEGRA VINNUÁÆTLANA

Árlegar vinnuáætlanir skulu gerðar í samræmi við eftirfarandi viðmiðanir fyrir allt það tímabil sem áætlunin varir:

– gildi fyrirhugaðra aðgerða fyrir markmiðin sem sett eru fram í 2. og 3. gr., fyrir forgangsþemun sem sett eru fram í 
I. viðauka og fyrir heilbrigðisáætlun ESB „Samstarf í þágu heilbrigðis“,

– Sambandsvirðisauka fyrirhugaðra aðgerða í samræmi við forgangsþemun í I. viðauka,

– gildi fyrirhugaðra aðgerða fyrir lýðheilsu, að því er varðar heilsueflingu og sjúkdómavarnir, vernd borgara 
Sambandsins gegn heilsufarsógnum og að því er varðar að bæta frammistöðu heilbrigðiskerfa,

– gildi fyrirhugaðra aðgerða að því er varðar stuðning við framkvæmd heilbrigðislöggjafar Sambandsins,

– mikilvægi landfræðilegrar útbreiðslu fyrirhugaðra aðgerða,

– jafnvægi í skiptingu fjárveitinga á milli mismunandi markmiða áætlunarinnar, með tilliti til líklegs ávinnings fyrir 
eflingu heilbrigðis,

– viðeigandi umfang forgangsþemanna sem sett eru fram í I. viðauka.

_______________


