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Ændringsforslag 8
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der skal i overensstemmelse med 
traktatens artikel 168 sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
Unionens politikker og aktiviteter. Unionen 
skal supplere og støtte de nationale 
sundhedspolitikker, tilskynde til 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
fremme samordningen mellem deres 
programmer, idet den fuldt ud respekterer 
de nationale myndigheders ansvar for 
udformningen af deres sundhedspolitik 
samt for organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser og behandling på 
sundhedsområdet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. ro

Ændringsforslag 9
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Programmet fremlægger aktioner på 
områder, hvor der ud fra følgende kriterier 
kan konstateres EU-merværdi: udveksling 
af bedste praksis mellem medlemsstaterne, 
støtte til netværk for vidensdeling eller 
gensidig læring, håndtering af 
grænseoverskridende trusler for at mindske 
risici og afbøde deres konsekvenser, 
håndtering af visse problemstillinger 
vedrørende det indre marked, hvor EU har 

5) Programmet fremlægger aktioner på 
områder, hvor der ud fra følgende kriterier 
kan konstateres EU-merværdi: - håndtere 
grænseoverskridende sundhedstrusler for at 
mindske risici og afbøde deres 
konsekvenser - håndtere visse 
problemstillinger vedrørende det indre 
marked, hvor EU har vidtgående legitimitet 
til at sikre løsninger af høj kvalitet i alle 
medlemsstaterne - frigive 
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vidtgående legitimitet til at sikre løsninger 
af høj kvalitet i medlemsstaterne, frigørelse 
af innovationspotentialet inden for 
sundhed, aktioner, der kan føre til 
indførelse af et benchmarkingsystem, 
således at der gives mulighed for at træffe 
beslutninger på et kvalificeret grundlag på 
europæisk plan, forøgelse af 
stordriftsfordelene ved at undgå spild som 
følge af overlapninger og optimeret 
anvendelse af de finansielle ressourcer.

innovationspotentialet inden for 
sundhedsområdet - foranstaltninger, som 
fører til indførelse af et 
benchmarkingsystem for 
beslutningstagning - øge stordriftsfordelene 
ved at undgå spild som følge af 
overlapning og optimeret anvendelse af de 
økonomiske midler - samt integrere 
princippet om sundhed i alle politikker på 
alle andre områder.

Or. lt

Ændringsforslag 10
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) De aktioner, der er planlagt i 
programmet, bør styrke de europæiske 
folkesundhedssystemer, eftersom de er 
altafgørende for opretholdelsen af social 
velfærd og mindskelsen af uligheder, som 
tiltager i foruroligende grad som følge af 
den nuværende økonomiske usikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 11
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at mindske de 
folkesundhedsmæssige konsekvenser af 
grænseoverskridende sundhedstrusler, som 
kan variere fra masseforurening forårsaget 

(11) For at mindske de 
folkesundhedsmæssige konsekvenser af 
grænseoverskridende sundhedstrusler, som 
kan variere fra masseforurening forårsaget 
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af kemiske hændelser til pandemier som
dem, der for nylig blev udløst af E coli, 
influenzavirusstammen H1N1 eller SARS 
(alvorligt akut luftvejssyndrom), bør 
programmet bidrage til oprettelse og 
vedligeholdelse af robuste mekanismer og 
redskaber til påvisning, vurdering og 
styring af større grænseoverskridende 
sundhedstrusler. Som følge af disse truslers 
karakter bør programmet støtte 
koordinerede folkesundhedsmæssige 
foranstaltninger på EU-plan til håndtering 
af forskellige aspekter med udgangspunkt i 
planlægning af beredskab og indsats, solid 
og pålidelig risikovurdering og en stærk 
ramme for risiko- og krisestyring. Det er i 
den sammenhæng vigtigt, at programmet 
udnytter komplementariteten med 
arbejdsprogrammet for Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme i bekæmpelsen af overførbare 
sygdomme og de aktiviteter, der støttes 
under Unionens programmer for forskning 
og innovation. Der bør ydes en særlig 
indsats for at sikre sammenhæng og 
synergi mellem programmet og det globale 
sundhedsarbejde, der udføres under andre 
EU-programmer og -instrumenter, der 
navnlig er rettet mod influenza, hiv/aids, 
tuberkulose og andre grænseoverskridende 
sundhedstrusler i tredjelande. Aktioner 
under programmet kan også være rettet 
mod grænseoverskridende sundhedstrusler, 
som skyldes biologiske og kemiske 
hændelser, miljøet og klimaændringer. 
Som nævnt i Kommissionens meddelelse 
"Et budget for Europa 2020" har 
Kommissionen forpligtet sig til at integrere 
klimaændringer i alle Unionens 
udgiftsprogrammer og at afsætte mindst 20 
% af Unionens budget til klimarelaterede 
mål. Udgifter under mål 4 i Sundhed for 
Vækst-programmet vil bidrage generelt til 
dette mål ved at håndtere sundhedstrusler, 
der har forbindelse til klimaændringer. 
Kommissionen vil oplyse om udgifter til 
klimaændringer i Sundhed for Vækst-

af kemiske hændelser til pandemier som 
dem, der for nylig blev udløst af E coli, 
influenzavirusstammen H1N1 eller SARS 
(alvorligt akut luftvejssyndrom) eller 
sygdomme fra udviklingslande, som via de 
globale flytninger af befolkningsgrupper i 
stigende grad bliver en realitet i visse 
europæiske lande, bør programmet bidrage 
til oprettelse og vedligeholdelse af robuste 
mekanismer og redskaber til påvisning, 
vurdering og styring af større 
grænseoverskridende sundhedstrusler. Som 
følge af disse truslers karakter bør 
programmet støtte koordinerede 
folkesundhedsmæssige foranstaltninger på 
EU-plan til håndtering af forskellige 
aspekter med udgangspunkt i planlægning 
af beredskab og indsats, solid og pålidelig 
risikovurdering og en stærk ramme for 
risiko- og krisestyring. Det er i den 
sammenhæng vigtigt, at programmet 
udnytter komplementariteten med 
arbejdsprogrammet for Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme i bekæmpelsen af overførbare 
sygdomme og de aktiviteter, der støttes 
under Unionens programmer for forskning 
og innovation. Der bør ydes en særlig 
indsats for at sikre sammenhæng og 
synergi mellem programmet og det globale 
sundhedsarbejde, der udføres under andre 
EU-programmer og -instrumenter, der 
navnlig er rettet mod influenza, hiv/aids, 
tuberkulose og andre grænseoverskridende 
sundhedstrusler i tredjelande. Aktioner 
under programmet kan også være rettet 
mod grænseoverskridende sundhedstrusler, 
som skyldes biologiske og kemiske 
hændelser, miljøet og klimaændringer. 
Som nævnt i Kommissionens meddelelse 
"Et budget for Europa 2020" har 
Kommissionen forpligtet sig til at integrere 
klimaændringer i alle Unionens 
udgiftsprogrammer og at afsætte mindst 20 
% af Unionens budget til klimarelaterede 
mål. Udgifter under mål 4 i Sundhed for 
Vækst-programmet vil bidrage generelt til 
dette mål ved at håndtere sundhedstrusler, 
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programmet. der har forbindelse til klimaændringer. 
Kommissionen vil oplyse om udgifter til 
klimaændringer i Sundhed for Vækst-
programmet.

Or. en

Ændringsforslag 12
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Dette program bør også bidrage til 
at skabe synergi på det europæiske 
forskningsområde gennem indførelsen og 
anvendelsen af innovative gennembrud 
inden for sundhedssektoren og sikring af, 
at de begrænsede nationale europæiske 
ressourcer udnyttes effektivt. For at 
omsætte forskning i reel innovation inden 
for sundhedssystemerne bør der lægges 
særlig vægt på særskilt sårbare aktører, 
som kvinder og børn, som ikke desto 
mindre bidrager på altafgørende vis til 
social og økonomisk vækst og velfærd.

Or. en

Ændringsforslag 13
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Programmet bør gennemføres under 
fuld hensyntagen til princippet om 
gennemsigtighed og en rimelig balance
mellem de forskellige mål. Passende 
aktioner, der er omfattet af programmets 

(23) Programmet bør gennemføres under 
fuld hensyntagen til princippet om 
gennemsigtighed. Fordelingen af midler 
fra budgettet mellem målene bør foretages 
proportionalt med de fordele, som man 
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specifikke mål og har en klar EU-
merværdi, bør udvælges og finansieres af 
programmet. De årlige arbejdsprogrammer 
bør navnlig fastlægge de vigtigste kriterier 
for udvælgelse af potentielle modtagere i 
overensstemmelse med finansforordningen 
for at sikre, at de har finansiel og 
operationel kapacitet til at udføre de 
aktiviteter, der finansieres under 
programmet, og om nødvendigt de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
godtgøre deres uafhængighed.

kan forvente med hensyn til en forbedring 
af de europæiske borgeres sundhed.
Passende aktioner, der er omfattet af 
programmets specifikke mål og har en klar 
EU-merværdi, bør udvælges og finansieres 
af programmet. De årlige 
arbejdsprogrammer bør navnlig fastlægge 
de vigtigste kriterier for udvælgelse af 
potentielle modtagere i overensstemmelse 
med finansforordningen for at sikre, at de 
har finansiel og operationel kapacitet til at 
udføre de aktiviteter, der finansieres under 
programmet, og om nødvendigt de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
godtgøre deres uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 14
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sundhed for Vækst-programmets 
overordnede målsætninger er at samarbejde 
med medlemsstaterne om at fremme 
innovation inden for sundhed og øge 
sundhedssystemernes bæredygtighed, 
forbedre EU-borgernes sundhed og 
beskytte dem mod grænseoverskridende 
sundhedstrusler.

Sundhed for Vækst-programmets 
overordnede målsætninger er at samarbejde 
med medlemsstaterne om at fremme 
innovation inden for sundhed og øge 
sundhedssystemernes bæredygtighed, 
forbedre EU-borgernes sundhed, mindske 
ulighederne på sundhedsområdet og 
beskytte offentligheden mod 
tværregionale og grænseoverskridende 
sundhedstrusler.

Or. ro

Ændringsforslag 15
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Udvikling af fælles redskaber og 
mekanismer på EU-plan for at afhjælpe 
manglen på både menneskelige og 
finansielle ressourcer og gøre det lettere at 
indføre innovation i sundhedssektoren med 
det formål at bidrage til innovative og 
bæredygtige sundhedssystemer.

(1) Udvikling af fælles redskaber og 
mekanismer på EU-plan for at afhjælpe 
manglen på både menneskelige og 
finansielle ressourcer og gøre det lettere at 
indføre innovation i sundhedssektoren med 
det formål at bidrage til innovative og 
bæredygtige sundhedssystemer og mindske 
uligheder inden for de europæiske 
sundhedsydelser.

Or. en

Ændringsforslag 16
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forbedret adgang til lægefaglig 
ekspertise og information i forbindelse med 
specifikke sygdomme, også på tværs af 
landegrænserne, og udvikling af fælles 
løsninger og retningslinjer for at forbedre 
kvaliteten af sundhedsydelserne og 
patientsikkerheden med henblik på at øge 
adgangen til bedre og sikrere 
sundhedsydelser for EU's borgere.

(2) Forbedret adgang til lægefaglig 
ekspertise og information i forbindelse med 
specifikke sygdomme, også på tværs af 
landegrænserne, og udvikling af fælles 
løsninger og retningslinjer for at forbedre 
kvaliteten af sundhedsydelserne og 
patientsikkerheden med henblik på at øge 
adgangen til bedre og sikrere 
sundhedsydelser for EU's borgere i hele 
EU.

Or. ro

Ændringsforslag 17
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Identificering, formidling og fremme af 
anvendelsen af valideret bedste praksis i 
forbindelse med omkostningseffektive 
forebyggende foranstaltninger ved at 
fokusere på de største risikofaktorer, 
nemlig rygning, alkoholmisbrug, fedme og 
hiv/aids, med særlig vægt på den 
grænseoverskridende dimension, med det 
formål at forebygge sygdomme og fremme 
sundhed.

(3) Identificering, formidling og fremme af 
anvendelsen af valideret bedste praksis i 
forbindelse med omkostningseffektive 
forebyggende foranstaltninger ved at 
fokusere på de største risikofaktorer, 
nemlig rygning, alkoholmisbrug, fedme og
narkotika såvel som hiv/aids, med særlig 
vægt på den grænseoverskridende 
dimension, med det formål at forebygge 
sygdomme og fremme sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 18
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udarbejdelse af fælles tiltag og 
aktioner og påvisning af deres værdi med 
hensyn til en bedre forberedelse og 
samordning af forskning i og forebyggelse 
og behandling af sjældne sygdomme, der 
som følge af deres sjældne forekomst kun 
kan tackles effektivt på europæisk plan.  

Or. ro

Ændringsforslag 19
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der bør gives garanti for en afvejet 
balance mellem programmets fire mål.
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Or. en

Ændringsforslag 20
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 1.2 Fremme udbredelsen af 
innovation inden for sundhed og e-
sundhed ved at øge e-sundheds-
applikationernes interoperabilitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 21
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 1.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 1.2a. Udvikle ikt-normer og –protokoller 
inden for e-sundhed for at udnytte ikt-
teknologier på sundhedsområdet med 
henblik på at skabe garanti for 
beskyttelsen af personoplysninger og 
beskytte patienter og deres privatliv.

Or. ro

Ændringsforslag 22
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 1.2 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 1.2b. Udvikle ikt-standarder og -
protokoller inden for e-sundhed for 
redningstjenester, herunder anvendelse af 
intelligente transportsystemer inden for 
sådanne tjenester.  

Or. ro

Ændringsforslag 23
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 2.2. Støtte aktioner til bekæmpelse af 
sjældne sygdomme, herunder oprettelse af 
europæiske referencenetværk (i 
overensstemmelse med punkt 2.1), 
oplysninger og registre, der er baseret på 
de fælles kriterier for akkreditering

– 2.2. Støtte aktioner til bekæmpelse af 
sjældne sygdomme, herunder oplysninger 
og registre, der er baseret på de fælles 
kriterier for akkreditering

Or. en

Ændringsforslag 24
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Udveksle bedste praksis vedrørende 
vigtige sundhedsspørgsmål som f.eks. 
forebyggelse af rygning, alkoholmisbrug 
og fedme.

3.1. Udveksle bedste praksis vedrørende 
vigtige sundhedsspørgsmål, som f.eks. 
forebyggelse af rygning, brug af 
narkotika, herunder etnobotaniske stoffer, 
alkoholmisbrug og fedme.

Or. ro
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Ændringsforslag 25
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. 3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 3.2 Støtte forebyggelsen af kroniske 
sygdomme, herunder kræft, gennem 
udveksling af viden og bedste praksis og 
udvikling af fælles aktiviteter.

– 3.2. Støtte forebyggelsen af kroniske 
sygdomme, herunder hjertekarsygdomme, 
hepatitis B og C samt kræft, gennem 
udveksling af viden og bedste praksis og 
udvikling af fælles aktiviteter.

Or. ro

Ændringsforslag 26
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aktioner med en klar EU-merværdi, som 
medfinansieres af andre offentlige eller 
private organer, jf. artikel 8, stk. 1, 
herunder internationale organisationer, der 
er aktive på sundhedsområdet, og for 
sidstnævntes vedkommende eventuelt uden 
forudgående indkaldelse af forslag, hvilket 
skal være behørigt begrundet i de årlige 
arbejdsprogrammer

b) aktioner med en klar EU-merværdi, som 
medfinansieres af andre offentlige eller 
private organer, jf. artikel 8, stk. 1,
herunder internationale organisationer, der 
er aktive på sundhedsområdet, og for 
sidstnævntes vedkommende eventuelt uden 
forudgående indkaldelse af forslag, hvilket 
skal være behørigt begrundet i de årlige 
arbejdsprogrammer i overensstemmelse 
med EU’s finansforordninger og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil

Or. en

Ændringsforslag 27
Romana Jordan
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) De er ikke-statslige 
nonprofitorganisationer, som er 
uafhængige af industrielle, kommercielle 
og erhvervsmæssige interesser eller andre 
modstridende interesser.

a) De er ikke-statslige 
nonprofitorganisationer, som er 
uafhængige af industrielle, kommercielle, 
erhvervsmæssige og politiske interesser 
eller andre modstridende interesser.

Or. en

Ændringsforslag 28
Romana Jordan, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) aktioner, der medfinansieres af 
internationale organisationer, der er aktive 
på sundhedsområdet, uden forudgående 
indkaldelse af forslag, hvilket skal være 
behørigt begrundet.

g) aktioner, der medfinansieres af 
internationale organisationer, der er aktive 
på sundhedsområdet, uden forudgående
indkaldelse af forslag, hvilket skal være 
behørigt begrundet i overensstemmelse 
med EU’s finansforordninger og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Or. en

Ændringsforslag 29
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen overvåger i nært 
samarbejde med medlemsstaterne 
gennemførelsen af programmets aktioner 
på baggrund af programmets målsætninger 
og indikatorer, herunder oplysninger om 

1. Kommissionen overvåger i nært 
samarbejde med medlemsstaterne 
gennemførelsen af programmets aktioner 
på baggrund af programmets målsætninger 
og indikatorer. Den rapporterer herom til 



PE483.849v01-00 14/17 AM\895022DA.doc

DA

klimarelaterede udgifter. Den rapporterer 
herom til udvalget, der er nævnt i artikel 
13, og holder Europa-Parlamentet og Rådet 
underrettet.

udvalget, der er nævnt i artikel 13, og 
holder Europa-Parlamentet og Rådet 
underrettet.

Or. ro

Ændringsforslag 30
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen forelægger en årlig 
rapport for Europa-Parlamentet om, 
hvorledes programmet gennemføres og 
om, hvilke virkninger det har.   

Or. ro

Ændringsforslag 31
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest medio 2018 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport om 
opfyldelsen af målene for alle 
foranstaltninger (resultater og virkninger), 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, med henblik på 
at der træffes en afgørelse om 
videreførelse, ændring eller suspension af 
foranstaltningerne. Evalueringen skal 
desuden omfatte mulighederne for 
forenkling, intern og ekstern sammenhæng, 
den fortsatte relevans af alle mål samt 
foranstaltningernes bidrag til Unionens 
prioriterede mål om en intelligent, 

Senest medio 2018 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport, som 
forelægges Europa-Parlamentet, om 
opfyldelsen af målene for alle 
foranstaltninger (resultater og virkninger), 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, med henblik på 
at der træffes en afgørelse om 
videreførelse, ændring eller suspension af 
foranstaltningerne. Evalueringen skal 
desuden omfatte mulighederne for 
forenkling, intern og ekstern sammenhæng, 
den fortsatte relevans af alle mål samt 
foranstaltningernes bidrag til Unionens 
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bæredygtig og inklusiv vækst. Den skal 
også tage hensyn til resultaterne af 
evalueringen af det foregående programs 
betydning på lang sigt.

prioriterede mål om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den skal 
også tage hensyn til resultaterne af 
evalueringen af det foregående programs 
betydning på lang sigt.

Or. ro

Ændringsforslag 32
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.2. a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2a. Innovation inden for sundhed og e-
sundhed: redningstjenesters anvendelse af 
intelligente transportsystemer.

Or. ro

Ændringsforslag 33
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – nr. 1.4. a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4a. Skabelse af synergi på det 
europæiske forskningsområde, således at 
de vigtigste forskningsgennembrud kan 
indføres og rent faktisk anvendes inden 
for sundhedssystemerne.

Or. en

Ændringsforslag 34
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbedret adgang til lægefaglig 
ekspertise og information i forbindelse med 
specifikke sygdomme, også på tværs af 
landegrænserne, og udvikling af fælles 
løsninger og retningslinjer for at forbedre 
kvaliteten af sundhedsydelserne og 
patientsikkerheden med henblik på at øge 
adgangen til bedre og sikrere 
sundhedsydelser for EU's borgere.

2. Forbedret adgang til lægefaglig 
ekspertise, information og behandling i 
forbindelse med specifikke sygdomme, 
også på tværs af landegrænserne, og 
udvikling af fælles løsninger og 
retningslinjer for at forbedre kvaliteten af 
sundhedsydelserne og patientsikkerheden 
med henblik på at øge adgangen til bedre 
og sikrere sundhedsydelser for EU's 
borgere.

Or. ro

Ændringsforslag 35
Maria Badia i Cutchet

Forslag til forordning
Bilag 1 – punkt 4.1.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1. Beredskab og indsats i forbindelse 
med alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler under hensyntagen til og i 
koordinering med globale initiativer: 
indføre fælles komponenter, som skal 
indgå i planlægningen af det almene og 
specifikke beredskab, herunder for 
pandemisk influenza, og regelmæssig 
rapportering om gennemførelsen af 
beredskabsplaner.

4.1. Beredskab og indsats i forbindelse 
med alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler under hensyntagen til og i 
koordinering med globale initiativer: 
indføre fælles komponenter, som skal 
indgå i planlægningen af det almene og 
specifikke beredskab, herunder for 
pandemisk influenza, og regelmæssig 
rapportering om gennemførelsen af 
beredskabsplaner; tilrådighedsstillelse af 
innovation for patienter med henblik på 
forebyggelse af, diagnose på og 
behandling af sygdomme, der hidrører fra 
udviklingslande, og som i stigende grad 
bliver en realitet i visse europæiske lande.

Or. en
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