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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Având în vedere natura gravă a 
amenințărilor transfrontaliere pentru 
sănătate, programul ar trebui să sprijine 
măsuri de sănătate publică coordonate la 
nivelul Uniunii, pentru a aborda diferite 
aspecte ale unor astfel de amenințări. În 
vederea consolidării capacității Uniunii de 
a se pregăti, de a răspunde la criza sanitară 
și de a o gestiona, programul ar trebui să 
sprijine acțiunile întreprinse în cadrul 
mecanismelor și al structurilor instituite în 
temeiul Deciziei 1082/2013/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului10 
și al altor mecanisme și structuri relevante 
instituite la nivelul Uniunii. Aceasta ar 
putea include stocarea strategică de 
materiale medicale esențiale sau 
consolidarea capacităților în materie de 
răspuns la criză, măsuri preventive legate 
de vaccinare și imunizare, programe de 
supraveghere consolidate. În acest context, 
programul ar trebui să favorizeze 
prevenirea intersectorială a crizelor, 
pregătirea, supravegherea, gestionarea și 
capacitatea de răspuns a părților implicate 
la nivelul Uniunii, la nivel național, 
regional și local, inclusiv exerciții de 
planificare și pregătire pentru situațiile de 
urgență, conform abordării de tip „O 
singură sănătate”. Programul ar trebui să 
faciliteze instituirea unui cadru integrat de 
comunicare transversală a riscurilor, care 

(10) Având în vedere natura gravă a 
amenințărilor transfrontaliere pentru 
sănătate, programul ar trebui să sprijine 
măsuri de sănătate publică coordonate la 
nivelul Uniunii, precum și între regiunile 
învecinate pentru a aborda diferite aspecte 
ale unor astfel de amenințări. În vederea 
consolidării capacității Uniunii de a se 
pregăti, de a răspunde la orice crize 
sanitare viitoare și de a le gestiona, 
programul ar trebui să sprijine acțiunile 
întreprinse în cadrul mecanismelor și al 
structurilor instituite în temeiul Deciziei nr. 
1082/2013/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului10 și al altor mecanisme și 
structuri relevante instituite la nivelul 
Uniunii. Aceasta ar putea include stocarea 
strategică de materiale medicale esențiale 
sau consolidarea capacităților în materie de 
răspuns la criză, măsuri preventive legate 
de vaccinare și imunizare, programe de 
supraveghere consolidate, informații 
privind sănătatea și platforme de schimb 
de cele mai bune practici. În acest context, 
programul ar trebui să favorizeze 
prevenirea intersectorială a crizelor, 
pregătirea, supravegherea, gestionarea și 
capacitatea de răspuns a părților implicate 
la nivelul Uniunii, la nivel național, 
regional și local, inclusiv exerciții de 
planificare și pregătire pentru situațiile de 
urgență, conform abordării de tip „O 
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să funcționeze în toate etapele unei crize 
sanitare - prevenire, pregătire și răspuns.

singură sănătate” și abordării de tip 
„Sănătatea în toate politicile”. Programul 
ar trebui să faciliteze instituirea unui cadru 
integrat de comunicare transversală a 
riscurilor, care să funcționeze în toate 
etapele unei crize sanitare - prevenire, 
pregătire și răspuns.

__________________ __________________
10 Decizia nr. 1082/2013/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 octombrie 2013 privind amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate și de 
abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 
293, 5.11.2013, p. 1).

10 Decizia nr. 1082/2013/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 octombrie 2013 privind amenințările 
transfrontaliere grave pentru sănătate și de 
abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 
293, 5.11.2013, p. 1).
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) asigurarea disponibilității în Uniune 
a rezervelor sau a stocurilor de produse 
necesare în situații de criză, precum și a 
unei rezerve de cadre medicale, de personal 
medico-sanitar și de personal de sprijin 
care să fie mobilizat în caz de criză;

(2) asigurarea disponibilității în Uniune 
a rezervelor sau a stocurilor de produse 
necesare în situații de criză și sprijinirea 
acțiunilor care permit crearea unei 
rezerve de cadre medicale, de personal 
medico-sanitar și de personal de sprijin 
care să fie mobilizat în caz de criză, cum 
ar fi personalul din cadrul Corpului 
medical european, inclusiv îmbunătățind 
formarea cadrelor medicale și actualizând 
cunoștințele acestora;
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