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Parlamentarikerna antog också nya förslag om kontroll av marknadsföring av tobaksprodukter. De

Efter H1N1-influensan och e.coli-pandemin har EU:s reaktionssystem på gränsöverskridande hot
mot folkhälsan stärkts. EU-länderna kan exempelvis gå ihop för att köpa in vacciner, vilket väntas
sänka kostnaderna om en pandemi uppstår.

3. Från pandemier till rökning: förebygga på alla sätt

Parlamentet antog också tydligare regler för att förbättra kliniska tester av nya mediciner.  Syftet
vara att uppmuntra till forskning och samtidigt tillgodose patienternas rättigheter. Det nya
lagförslaget väntas tydliggöra de etiska kommittéernas roll och detaljerat beskriva hur patienter kan
ge informerat samtycke.

För tillfället arbetar parlamentet med att göra medicintekniska produkter och implantat säkrare, som
en reaktion bland annat på skandalerna med defekta bröstimplantat och höftimplantat där metall
användes på metall.

Ledamöterna röstade igenom snabbare och mer effektiva system för varningar och återkallning  så
att man kan handla snabbt om man upptäcker risker eller faror med godkända mediciner. En viktig
orsak till regeländringen var fallet med diabetesmedicinen Mediator. Nya lagar antogs också för att
slå ner på falska läkemedel.

2. Säkra, nytänkande läkemedel till rimliga priser

Ledamöterna stödde också kortare maxtider för att godkänna generiska läkemedel och ger
patienterna snabbare tillgång till nyare billigare behandlingar.

Parlamentet antog en uppdatering av reglerna för gränsöverskridande sjukvård . De ändrade
reglerna stärker patienternas rättigheter när det gäller att få behandling i ett annat EU-land än
hemlandet och att få sina kostnader ersatta på samma nivåer som hemma.

1. Billigare och mer lättillgänglig sjukvård

Folkhälsan är förstås i hög grad beroende av vår miljö, som luft, vatten och kemikalier i vår
omgivning, och maten vi äter. För mer information om parlamentets arbete i detta område, se
tematexterna om miljö-, jordbruks- respektive konsumentfrågor.

Även om det är EU-länderna som, också i fortsättningen, bestämmer över sjukvården och dess
budget, har parlamentet arbetat för att förbättra och förtydliga rättigheterna för personer som söker
vård utomlands. Ledamöterna har också lagstiftat om läkemedel – för att förbättra existerande
system för säkerhet och varning och för att billigare "generiska" läkemedel ska bli tillgängliga
snabbare.

Skydda folkhälsan
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Sjukvård och läkemedel

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20110119IPR11941/html/Tydligare-regler-f%25C3%25B6r-ersatta-sjukv%25C3%25A5rdskostnader-utomlands
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20130201IPR05569/html/Snabbare-tillg%25C3%25A5ng-till-billigare-l%25C3%25A4kemedel
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20120907IPR50815/html/Dangerous-drugs-better-EU-safety-monitoring-in-response-to-Mediator-scandal
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20130527IPR10525/html/Clinical-trials-clearer-rules-better-protection
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20130701IPR14764/html/Epidemier-EU-st%25C3%25A4rker-sitt-varnings-och-reaktionssystem
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20130701IPR14764/html/Epidemier-EU-st%25C3%25A4rker-sitt-varnings-och-reaktionssystem
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röstade för nya säkerhets- och insynsregler som ska reglera den kraftigt ökande
e-cigarettmarknaden.


