
II
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HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 2.)

az egészségügyi szakemberekkel kapcsolatos kísérleti projektre vonatkozó, 2008. évi közösségi
pénzügyi hozzájárulásról

(2008/773/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkal
mazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 49. cikke (6) bekezdése a) pontjára, valamint 75. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkal
mazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet (2) végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i
2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre és különösen
annak 90. cikkére,

tekintettel a szülésznői oklevelek, bizonyítványok és a képesítés
megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeré
séről, illetve a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadságának
tényleges gyakorlását elősegítő intézkedésekről szóló, 1980.
január 21-i 80/154/EGK tanácsi irányelvre (3),

tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005.
szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvre (4),

mivel:

(1) Az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó álta
lános költségvetése a következő 04 04 11 költségvetési
sort tartalmazza: „Kísérleti projekt – Új foglalkoztatási
helyzet az egészségügyben: Az egészségügyi dolgozók
szakmai képzésének és képesítésének javítását segítő
bevált gyakorlatok, valamint e dolgozók javadalmazása”.

(2) A költségvetési rendelet 49. cikke (6) bekezdésének a)
pontja úgy rendelkezik, hogy a kísérleti jellegű, valamely
intézkedés végrehajthatóságát és hasznosságát vizsgáló
kísérleti projektek előirányzatai alap jogi aktus nélkül is
végrehajthatók, amennyiben az ezekkel finanszírozandó
intézkedések a Közösség vagy az Európai Unió hatáskö
rébe tartoznak, és a vonatkozó kötelezettségvállalási elői
rányzatok nem több, mint két egymást követő költségve
tési évben szerepeltethetők a költségvetésben.

(3) Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 75. cikkével és a
2342/2002/EK, Euratom rendelet 90. cikkével össz
hangban a kiadásokra vállalt kötelezettséget finanszíro
zási határozatnak kell megelőznie, amely meghatározza
a költségvetésből fedezett kiadásokkal járó tevékenység
lényeges elemeit.

(4) Ez a fellépés támogatni fogja az Európai Bizottság 2008
második félévére tervezett, uniós egészségügyi munkae
rőről szóló zöld könyvét,
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A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A mellékletben ismertetett kísérleti projekt jóváhagyása megtörtént és azt az Európai Közösségek 2008. évi
költségvetésének 04 04 11 költségvetési sorából kell finanszírozni legfeljebb 1 000 000 EUR erejéig.

Végrehajtásáért az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság főigazgatója felelős.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 2-án.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

Terület: egészségügyi szakemberek.

Jogalap: az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 49. cikke (6) bekezdésének a) pontja, valamint 75. cikke.

Az alábbi költségvetési sor keretén belül megvalósuló kísérleti projekt: 04 04 11.

Szakpolitikai célkitűzések: A költségvetési hatóság előirányzatában arra kéri a Bizottságot, hogy olyan kezdeményezéseket
finanszírozzon, amelyek elősegítik az egészségügyi szektor új foglalkoztatási helyzetének kezelését, elsősorban a szakmai
képesítések, valamint az egészségügyi dolgozók, az egészségügyi asszisztensek és az alacsonyabban képzett ápolók által
végzett feladatok vonatkozásában. Ilyen intézkedés lehet:

— az egészségügyi dolgozók képesítésének javítását és a rendelkezésre álló munkaerő növelését célzó intézkedések iránti
igény hosszú távú jobb kielégítését megcélzó tényezők és szakpolitikák elemzése,

— az ellátások iránt a demográfiai változások miatt megnövekedett igény problémáját megoldani kívánó bevált gyakor
latok és szakpolitikai tapasztalatok kicserélésének előmozdítása,

— a határok átjárhatóságának az egészségügyi szolgáltatásokra gyakorolt hatásait (az egészségügyi szolgáltatások hatá
rokon átnyúló igénybevételének az egészségügyi szolgáltatásokra gyakorolt hatásait) vizsgáló kezdeményezések finan
szírozása,

— az e kontextusból következő, különböző szintű javadalmazás hatásainak figyelembe vétele, tanulmányok, szakértőkkel
történő találkozók és tájékoztató kampányok. Megoldást kell találni a nemzeti egészségügyi rendszerek ellátási
szintjének fenntartására is.

A projekt feladatai összhangban vannak az uniós egészségügyi munkaerőről szóló tervezett bizottsági zöld könyvvel,
amely részletes gondolkodási folyamatot fog elindítani az egészségügyi munkaerő-ellátottság és -tervezés, illetve az egész
ségügyben dolgozók tagállamon és Unión belüli mobilitásának hatása vonatkozásában.

Előirányzatok 2008-ra: 04 04 11 költségvetési sor – kísérleti projekt: Új foglalkoztatási helyzet az egészségügyben: Az
egészségügyi dolgozók szakmai képzésének és képesítésének javítását segítő bevált gyakorlatok, valamint e dolgozók
javadalmazása. 1 000 000 EUR.

A tervezett egyedi intézkedések száma: 4.

Az első intézkedés egy legfeljebb 100 000 EUR összegű hozzájárulás lesz a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság
által az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság együttműködésével kezdeményezett tanulmányhoz, amelynek címe:
„Egészségügyi szolgáltatások, szektorok és termékek Európában – A jelenlegi helyzet, a lehetőségek, a kihívások és a
társadalmi-gazdasági hatások vizsgálata”. Ezt az intézkedést nyílt ajánlati felhívás útján kell végrehajtani. A kiválasztási
eljárást 2008 szeptemberéig kell véglegesíteni.

A második intézkedés egy legfeljebb 400 000 EUR-s és 80 %-os közvetlen támogatás lesz a WHO Megfigyelőközpont
jának az egészségügyi munkaerő fenntartásával vagy megtartásával foglalkozó szakpolitikákkal kapcsolatos bevált gyakor
latok cseréje témájában szervezett munkaértekezletekhez. A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok 168. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében a fellépés különleges jellemzői és a WHO nagyfokú szako
sodása miatt a támogatás ajánlattételi felhívás nélkül ítélhető oda.

A harmadik intézkedés egy legfeljebb 300 000 EUR-s és 60 %-os közvetlen támogatás lesz az OECD számára, az ápolók
munkakörülményeit vizsgáló tanulmányhoz, illetve az ápolói munkaerő hatékonyabb menedzsmentjét előtérbe helyező
politikákhoz. A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 168. cikke (1) bekezdésének f) pontja
értelmében a fellépés különleges jellemzői és az OECD nagyfokú szakosodása miatt a támogatás ajánlattételi felhívás
nélkül ítélhető oda.

A negyedik intézkedés a Brüsszelben 2008 decemberében megrendezendő munkaértekezlet lesz, amely legfeljebb
200 000 EUR-val támogatható. A munkaértekezletet, amelynek célja egy tájékoztató kampány elindítása, a viták ösztön
zése és a bevált gyakorlatok kijelölését célzó hozzájárulás előmozdítása, az uniós egészségügyi munkaerőről szóló zöld
könyv nyilvánosságra hozatala után különféle szerződések által finanszírozzák.
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