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Betänkande A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för 
hälsa)
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet, 
tillgänglighet, hållbarhet och resiliens, t.ex. 
genom stöd till digital omvandling, 
användning av digitala verktyg och 
tjänster, systemreformer, genomförande av 
nya vårdmodeller och allmän hälso- och 
sjukvård samt ökad jämlikhet i hälsa.

(4) Stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet, 
tillgänglighet, hållbarhet och resiliens, t.ex. 
genom stöd till digital omvandling, 
däribland upprättande och förverkligande 
av ett europeiskt hälsodataområde, 
systemreformer, genomförande av nya 
vårdmodeller, förbättra den jämlika 
tillgången i god tid till högkvalitativ, 
hållbar, ekonomiskt överkomlig, 
personcentrerad, resultatbaserad hälso- 
och sjukvård och relaterade vårdtjänster, 
åstadkomma en allmän hälso- och 
sjukvård som omfattar tillgång till sexuell 
och reproduktiv hälsa och därtill hörande 
rättigheter, och minska ojämlikheter och 
orättvisor i fråga om hälsa.

Or. en
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Stödja unionens bidrag till 
internationella och globala hälsoinitiativ.

(10) Stödja unionens bidrag till 
internationella och globala åtaganden och 
initiativ på hälsoområdet, inklusive 
tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa 
och tillhörande rättigheter

Or. en


