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SV Förenade i mångfalden SV

4.11.2020 A9-0196/224

Ändringsförslag 224
Sara Cerdas, Jytte Guteland
för S&D-gruppen

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 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programmet ska uppnå följande allmänna 
mål, i förekommande fall i enlighet med 
One health-modellen:

Programmet ska uppnå följande allmänna 
mål i enlighet med modellen ”hälsa inom 
alla politikområden” och One health-
modellen:

Or. en

Motivering

”Hälsa inom alla politikområden” innebär en modell för utveckling, genomförande och 
översyn av offentlig politik, oavsett sektor, genom vilken man beaktar beslutens hälsoeffekter 
och strävar efter att uppnå synergier och undvika skadliga hälsokonsekvenser av sådan 
politik i syfte att förbättra befolkningens hälsa och jämlikheten i fråga om hälsa (se 
ändringsförslag 52 från ENVI). För att nå dessa mål bör även programmet EU för hälsa 
drivas i full överensstämmelse med denna modell.
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SV Förenade i mångfalden SV

4.11.2020 A9-0196/225

Ändringsförslag 225
Sara Cerdas, Jytte Guteland
för S&D-gruppen

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 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De allmänna mål som avses i artikel 3 ska 
uppnås genom följande särskilda mål, i 
förekommande fall i enlighet med One 
health-modellen:

De allmänna mål som avses i artikel 3 ska 
uppnås genom följande särskilda mål i 
enlighet med modellen ”hälsa inom alla 
politikområden” och One health-modellen:

Or. en

Motivering

”Hälsa inom alla politikområden” innebär en modell för utveckling, genomförande och 
översyn av offentlig politik, oavsett sektor, genom vilken man beaktar beslutens hälsoeffekter 
och strävar efter att uppnå synergier och undvika skadliga hälsokonsekvenser av sådan 
politik i syfte att förbättra befolkningens hälsa och jämlikheten i fråga om hälsa (se 
ändringsförslag 52 från ENVI). För att nå dessa mål bör även programmet EU för hälsa 
drivas i full överensstämmelse med denna modell.
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SV Förenade i mångfalden SV

4.11.2020 A9-0196/226

Ändringsförslag 226
Sara Cerdas, Jytte Guteland
för S&D-gruppen
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förstärka unionens förmåga att 
förebygga, ha beredskap inför och reagera 
på allvarliga gränsöverskridande hot mot 
människors hälsa och att hantera 
hälsokriser, t.ex. genom samordning, 
tillhandahållande och utnyttjande av hälso- 
och sjukvårdskapacitet i krissituationer, 
insamling av uppgifter och övervakning.

1. Förstärka unionens förmåga att 
förebygga, ha beredskap inför och snabbt 
reagera på allvarliga gränsöverskridande 
hot mot människors hälsa och att hantera 
hälsokriser, t.ex. genom samordning, 
tillhandahållande och utnyttjande av hälso- 
och sjukvårdskapacitet i krissituationer, 
insamling av uppgifter och övervakning, 
samordning av stresstester för de 
nationella hälso- och sjukvårdssystemen 
samt utveckling av standarder för 
högkvalitativ hälso- och sjukvård.

Or. en

Motivering

Programmet EU för hälsa bör även bidra till utvecklingen av standarder för kvalitetsvård 
som garanterar patientsäkerhet, anständiga arbets- och anställningsstandarder för 
vårdpersonal och europeisk motståndskraft mot pandemier och andra folkhälsokriser.
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SV Förenade i mångfalden SV

4.11.2020 A9-0196/227

Ändringsförslag 227
Sara Cerdas, Jytte Guteland
för S&D-gruppen
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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
Bilaga I – led f – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Åtgärder för att främja aktörernas 
unionstäckande och sektorsövergripande 
förmåga att förebygga, ha beredskap inför, 
hantera och reagera på hälsokriser på 
unionsnivå och nationell, regional och 
lokal nivå, inklusive beredskapsplanering 
och beredskapsövningar samt 
kompetenshöjning av hälso- och 
sjukvårdspersonal och personal inom 
folkhälsa.

i) Åtgärder för att främja aktörernas 
unionstäckande och sektorsövergripande 
förmåga att förebygga, ha beredskap inför, 
hantera och reagera på hälsokriser på 
unionsnivå och nationell, regional och 
lokal nivå, inklusive stresstester, 
beredskapsplanering och 
beredskapsövningar, utveckling av 
standarder för högkvalitativ hälso- och 
sjukvård samt kompetenshöjning av hälso- 
och sjukvårdspersonal och personal inom 
folkhälsa.

Or. en

Motivering

Programmet EU för hälsa bör även bidra till utvecklingen av standarder för kvalitetsvård 
som garanterar patientsäkerhet, anständiga arbets- och anställningsstandarder för 
vårdpersonal och europeisk motståndskraft mot pandemier och andra folkhälsokriser.
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4.11.2020 A9-0196/228

Ändringsförslag 228
Sara Cerdas, Jytte Guteland
för S&D-gruppen
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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
Bilaga II – del B – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Åldersstandardiserad förekomst av 
skadlig alkoholkonsumtion, efter kön och 
ålder.

Or. en

Motivering

Ett av de särskilda målen för EU för hälsa bör vara att stödja särskilda åtgärder för att ta itu 
med bestämningsfaktorer för hälsa (se ändringsförslag 65 från ENVI). Skadlig 
alkoholkonsumtion är en sådan bestämningsfaktor. Att stödja medlemsstaternas åtgärder för 
att ta itu med bestämningsfaktorer för hälsa, bland annat att minska alkoholrelaterade 
skador, hör till de stödberättigande åtgärderna (se ändringsförslag 141 från ENVI). Därför 
bör det också finnas en indikator för skadlig alkoholkonsumtion vid bedömningen av 
programmet.
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4.11.2020 A9-0196/229

Ändringsförslag 229
Sara Cerdas, Jytte Guteland
för S&D-gruppen
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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
Bilaga II – del B – punkt 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. Åldersstandardiserade dödsfall på 
grund av miljöföroreningar (per 100 000 
personer), efter kön och ålder.

Or. en

Motivering

Ett av de särskilda målen för EU för hälsa bör vara att stödja särskilda åtgärder för att ta itu 
med bestämningsfaktorer för hälsa (se ändringsförslag 65 från ENVI). Miljöfaktorer är en av 
bestämningsfaktorerna (se ändringsförslag 53 från ENVI). Riskhantering i samband med 
miljöfaktorer och sjukdomar hos människor hör till de stödberättigande åtgärderna (se bilaga 
I punkt f led viii). Därför bör det också finnas en indikator för miljöföroreningar vid 
bedömningen av programmet.


