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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Eftersom gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa är allvarliga bör 
programmet stödja samordnade 
folkhälsoåtgärder på unionsnivå för att 
hantera olika aspekter av dessa hot. För att 
stärka beredskapen i unionen och förmågan 
att reagera på och hantera hälsokriser bör 
programmet stödja de åtgärder som vidtas 
inom ramen för de mekanismer och 
strukturer som fastställts genom 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1082/2013/EU10 och andra relevanta 
mekanismer och strukturer som inrättats på 
unionsnivå. Det kan inbegripa strategisk 
lagring av viktiga medicinska 
förnödenheter eller kapacitetsuppbyggnad 
för krishantering, förebyggande åtgärder i 
samband med vaccinering och 
immunisering samt program för skärpt 
övervakning. I detta sammanhang bör 
programmet främja unionstäckande och 
sektorsövergripande krisförebyggande, 
beredskap, övervakning, hantering och 
insatsförmåga hos aktörer på unionsnivå 
samt nationell, regional och lokal nivå, 
inklusive beredskapsplanering och 
beredskapsövningar, i enlighet med One 
health-modellen. Det bör underlätta 
inrättandet av en integrerad, övergripande 
ram för riskkommunikation som täcker alla 
skeden i en hälsokris – förebyggande, 
beredskap och insatser.

(10) Eftersom gränsöverskridande hot 
mot människors hälsa är allvarliga bör 
programmet stödja samordnade 
folkhälsoåtgärder på unionsnivå och 
mellan grannregioner för att hantera olika 
aspekter av dessa hot. För att stärka 
beredskapen i unionen och förmågan att 
reagera på och hantera eventuella framtida 
hälsokriser bör programmet stödja de 
åtgärder som vidtas inom ramen för de 
mekanismer och strukturer som fastställts 
genom Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1082/2013/EU10 och andra 
relevanta mekanismer och strukturer som 
inrättats på unionsnivå. Det kan inbegripa 
strategisk lagring av viktiga medicinska 
förnödenheter eller kapacitetsuppbyggnad 
för krishantering, förebyggande åtgärder i 
samband med vaccinering och 
immunisering samt program för skärpt 
övervakning, hälsoinformation och 
plattformar för utbyte av bästa praxis. 
I detta sammanhang bör programmet 
främja unionstäckande och 
sektorsövergripande krisförebyggande, 
beredskap, övervakning, hantering och 
insatsförmåga hos aktörer på unionsnivå 
samt nationell, regional och lokal nivå, 
inklusive beredskapsplanering och 
beredskapsövningar, i enlighet med One 
health-modellen och principen om hälsa 
inom alla politikområden. Det bör 
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underlätta inrättandet av en integrerad, 
övergripande ram för riskkommunikation 
som täcker alla skeden i en hälsokris – 
förebyggande, beredskap och insatser.

__________________ __________________
10 Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 
om allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och om upphävande av 
beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 
5.11.2013, s. 1).

10 Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 
om allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och om upphävande av 
beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 
5.11.2013, s. 1).
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Artikel 4 – stycke 1 – punkt 2
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(2) Säkerställa att det i unionen finns 
tillgång till reserver eller lager av 
krisnödvändiga produkter och en reserv av 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
stödpersonal som kan mobiliseras vid en 
kris.

(2) Säkerställa att det i unionen finns 
tillgång till reserver eller lager av 
krisnödvändiga produkter och stödja 
åtgärder som gör att en reserv av hälso- 
och sjukvårdspersonal och stödpersonal 
kan mobiliseras vid en kris, såsom 
personal vid den europeiska 
sjukvårdsstyrkan, bland annat genom att 
förbättra utbildningen av hälso- och 
sjukvårdspersonal och uppdatera deras 
kunskaper.
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