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DA Forenet i mangfoldighed DA

4.11.2020 A9-0196/224

Ændringsforslag 224
Sara Cerdas, Jytte Guteland
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Programmet for Unionens indsats på sundhedsområdet for perioden 2021-2027 ("EU4Health-
programmet")
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet skal arbejde mod følgende 
generelle mål, i overensstemmelse med 
One Health-tilgangen hvor det er relevant:

Programmet skal arbejde mod følgende 
generelle mål, i overensstemmelse med 
"sundhed i alle politikker"-tilgangen og 
med One Health-tilgangen:

Or. en

Begrundelse

"Sundhed i alle politikker" er en tilgang til udvikling, gennemførelse og revision af offentlige 
politikker, uanset sektor, hvorved der tages hensyn til de sundhedsmæssige konsekvenser af 
beslutninger, og som tilstræber at opnå synergier og undgå, at sådanne politikker forårsager 
sundhedsskadelige virkninger, med henblik på at forbedre befolkningens sundhed og ligheden 
på sundhedsområdet (jf. ENVI ÆF 52). For at nå disse mål bør EU4Health-programmet også 
gennemføres i fuld overensstemmelse med denne tilgang.
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DA Forenet i mangfoldighed DA

4.11.2020 A9-0196/225

Ændringsforslag 225
Sara Cerdas, Jytte Guteland
for S&D-Gruppen

Betænkning A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Programmet for Unionens indsats på sundhedsområdet for perioden 2021-2027 ("EU4Health-
programmet")
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De generelle mål, der er omhandlet i artikel 
3, skal forfølges gennem følgende 
specifikke mål, i overensstemmelse med 
One Health-tilgangen hvor det er relevant:

De generelle mål, der er omhandlet i artikel 
3, skal forfølges gennem følgende 
specifikke mål, i overensstemmelse med 
"sundhed i alle politikker"-tilgangen og 
med One Health-tilgangen:

Or. en

Begrundelse

"Sundhed i alle politikker" er en tilgang til udvikling, gennemførelse og revision af offentlige 
politikker, uanset sektor, hvorved der tages hensyn til de sundhedsmæssige konsekvenser af 
beslutninger, og som tilstræber at opnå synergier og undgå, at sådanne politikker forårsager 
sundhedsskadelige virkninger, med henblik på at forbedre befolkningens sundhed og ligheden 
på sundhedsområdet (jf. ENVI ÆF 52). For at nå disse mål bør EU4Health-programmet også 
gennemføres i fuld overensstemmelse med denne tilgang.
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4.11.2020 A9-0196/226

Ændringsforslag 226
Sara Cerdas, Jytte Guteland
for S&D-Gruppen
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Programmet for Unionens indsats på sundhedsområdet for perioden 2021-2027 ("EU4Health-
programmet")
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) styrke Unionens kapacitet 
vedrørende forebyggelse, beredskab og 
indsats i forbindelse med alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler og 
forvaltning af sundhedskriser, herunder 
gennem koordinering, tilvejebringelse og 
udnyttelse af kapacitet inden for akut 
sundhedspleje, dataindsamling og 
overvågning

1) styrke Unionens kapacitet 
vedrørende forebyggelse, beredskab og 
hurtig indsats i forbindelse med alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler og 
forvaltning af sundhedskriser, herunder 
gennem koordinering, tilvejebringelse og 
udnyttelse af kapacitet inden for akut 
sundhedspleje, dataindsamling og 
overvågning, koordinering af 
stresstestning af de nationale 
sundhedssystemer og udvikling af 
standarder for sundhedsydelser af høj 
kvalitet

Or. en

Begrundelse

EU4Health-programmet bør også bidrage til udviklingen af standarder for sundhedsydelser 
af høj kvalitet, der kan garantere patientsikkerheden, anstændige arbejds- og 
beskæftigelsesstandarder for sundhedspersonale og europæisk modstandsdygtighed over for 
pandemier og andre folkesundhedskriser.
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4.11.2020 A9-0196/227

Ændringsforslag 227
Sara Cerdas, Jytte Guteland
for S&D-Gruppen
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Programmet for Unionens indsats på sundhedsområdet for perioden 2021-2027 ("EU4Health-
programmet")
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Forslag til forordning
Bilag I – litra f – punkt i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) foranstaltninger til fremme af EU-
dækkende forebyggelse af sundhedskriser, 
beredskab, forvaltning og 
reaktionskapacitet på tværs af sektorer for 
aktører på EU-plan og på nationalt, 
regionalt og lokalt plan, herunder 
beredskabsplanlægning og -øvelser og 
opkvalificering af læger, sundheds- og 
folkesundhedspersonale

i) foranstaltninger til fremme af EU-
dækkende forebyggelse af sundhedskriser, 
beredskab, forvaltning og 
reaktionskapaciteten på tværs af sektorer 
for aktører på EU-plan og på nationalt, 
regionalt og lokalt plan, herunder 
stresstests, beredskabsplanlægning og 
‑øvelser, udvikling af standarder for 
sundhedsydelser af høj kvalitet og 
opkvalificering af læger, sundheds- og 
folkesundhedspersonale

Or. en

Begrundelse

EU4Health-programmet bør også bidrage til udviklingen af standarder for sundhedsydelser 
af høj kvalitet, der kan garantere patientsikkerheden, anstændige arbejds- og 
beskæftigelsesstandarder for sundhedspersonale og europæisk modstandsdygtighed over for 
pandemier og andre folkesundhedskriser.
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4.11.2020 A9-0196/228

Ændringsforslag 228
Sara Cerdas, Jytte Guteland
for S&D-Gruppen
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Programmet for Unionens indsats på sundhedsområdet for perioden 2021-2027 ("EU4Health-
programmet")
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – punkt 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Aldersstandardiseret forekomst af 
skadelig brug af alkohol, opdelt efter køn 
og alder

Or. en

Begrundelse

Et af de specifikke mål for EU4Health bør være at støtte konkrete foranstaltninger med 
henblik på at adressere sundhedsdeterminanterne (jf. ENVI ÆF 65). En sådan 
sundhedsdeterminant er skadelig brug af alkohol. Støtte til medlemsstaternes indsats for at 
sætte ind over for sundhedsdeterminanterne, herunder mindske alkoholrelaterede skader, er 
blandt de støtteberettigede foranstaltninger (jf. ENVI ÆF 41). Som sådan bør der også være 
en indikator for skadelig brug af alkohol med henblik på vurdering af programmet.
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4.11.2020 A9-0196/229

Ændringsforslag 229
Sara Cerdas, Jytte Guteland
for S&D-Gruppen
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Programmet for Unionens indsats på sundhedsområdet for perioden 2021-2027 ("EU4Health-
programmet")
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – punkt 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a. Aldersstandardiserede dødsfald, 
som kan tilskrives miljøforurening (pr. 
100 000 personer), opdelt efter køn og 
alder

Or. en

Begrundelse

Et af de specifikke mål for EU4Health bør være at støtte konkrete foranstaltninger med 
henblik på at adressere sundhedsdeterminanterne (jf. ENVI ÆF 65). Miljøfaktorer er en af 
sundhedsdeterminanterne (jf. ENVI ÆF 53).  Risikostyring i forbindelse med miljøfaktorer og 
sygdomme hos mennesker er blandt de støtteberettigede foranstaltninger (se bilag I, litra f), 
nr. viii)). Som sådan bør der også være en indikator vedrørende miljøforurening med henblik 
på vurdering af programmet.


