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Ændringsforslag 240
Joanna Kopcińska
for ECR-Gruppen

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

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 168 i TEUF 
skal Unionen supplere og støtte de 
nationale sundhedspolitikker, fremme 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
fremme samordningen mellem deres 
programmer, idet den fuldt ud respekterer 
medlemsstaternes ansvar for 
udformningen af deres 
sundhedspolitikker samt for 
organisationen og leveringen af 
sundhedsydelser og behandling på 
sundhedsområdet.

(3) I henhold til artikel 168 i TEUF 
skal Unionen supplere og støtte de 
nationale sundhedspolitikker, fremme 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
fremme samordningen mellem deres 
programmer, idet den fuldt ud respekterer 
hver enkelt medlemsstats ansvar for at 
fastlægge sin egen sundhedspolitik og at 
organisere, levere og forvalte 
sundhedsydelser og behandling på 
sundhedsområdet.
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Ændringsforslag 241
Joanna Kopcińska
for ECR-Gruppen

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

Forslag til forordning
Betragtning 10:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På grund af den alvorlige karakter 
af grænseoverskridende sundhedstrusler 
bør programmet støtte koordinerede 
folkesundhedsmæssige foranstaltninger på 
EU-plan for at tackle forskellige aspekter 
af sådanne trusler. For at styrke Unionens 
kapacitet til at forberede sig og reagere på 
samt forvalte sundhedskriser bør 
programmet yde støtte til de 
foranstaltninger, der træffes inden for 
rammerne af de mekanismer og strukturer, 
der er oprettet i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1082/2013/EU10, og andre relevante 
mekanismer og strukturer, der er etableret 
på EU-plan. Dette kunne omfatte strategisk 
lageropbygning af vigtige medicinske 
forsyninger eller kapacitetsopbygning i 
forbindelse med kriseberedskab, 
forebyggende foranstaltninger vedrørende 
vaccination og immunisering og styrkede 
overvågningsprogrammer. I denne 
forbindelse bør programmet fremme 
kriseforebyggelses-, beredskabs-, 
overvågnings-, forvaltnings- og 
indsatskapacitet på EU-plan og på tværs af 
sektorer for aktører på EU-plan samt på 
nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder 
beredskabsplanlægning og -øvelser i 
overensstemmelse med One Health-
tilgangen. Programmet bør fremme 
etableringen af en integreret tværgående 

(10) På grund af den alvorlige karakter 
af grænseoverskridende sundhedstrusler 
bør programmet støtte koordinerede 
folkesundhedsmæssige foranstaltninger på 
EU-plan for at tackle forskellige aspekter 
af sådanne trusler. For at styrke Unionens 
kapacitet til at forberede sig og reagere på 
samt forvalte sundhedskriser bør 
programmet yde støtte til de 
foranstaltninger, der træffes inden for 
rammerne af de mekanismer og strukturer, 
der er oprettet i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1082/2013/EU10 , og andre relevante 
mekanismer og strukturer, der er etableret 
på EU-plan. Dette kunne omfatte oprettelse 
af strategiske reserver af vigtige 
medicinske forsyninger eller fremme af 
initiativer til kapacitetsopbygning i 
forbindelse med kriseberedskab på 
medlemsstatsniveau, forebyggende 
foranstaltninger vedrørende vaccination og 
immunisering og styrkede 
overvågningsprogrammer. I denne 
forbindelse bør programmet fremme 
kriseforebyggelses-, beredskabs-, 
overvågnings-, forvaltnings- og 
indsatskapacitet på EU-plan og på tværs af 
sektorer for aktører på EU-plan samt på 
nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder 
beredskabsplanlægning og -øvelser i 
overensstemmelse med One Health-
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ramme for risikokommunikation i alle faser 
af en sundhedskrise – forebyggelse, 
beredskab og indsats.

tilgangen. Programmet bør fremme 
etableringen af en integreret tværgående 
ramme for risikokommunikation i alle faser 
af en sundhedskrise – forebyggelse, 
beredskab og indsats.

_________________ _________________
10 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler og om ophævelse af 
afgørelse nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 
5.11.2013, s. 1).

10 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler og om ophævelse af 
afgørelse nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 
5.11.2013, s. 1).
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Ændringsforslag 242
Joanna Kopcińska
for ECR-Gruppen

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

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Eftersom medicinsk 
teknologivurdering og kliniske forsøg kan 
bidrage til en hurtig udvikling af 
medicinske modforanstaltninger i 
sundhedsmæssige krisesituationer, bør 
programmet yde støtte til at fremme 
sådanne foranstaltninger. Kommissionen 
har vedtaget et forslag11 om medicinsk 
teknologivurdering (MTV) til støtte for 
samarbejdet om medicinsk 
teknologivurdering på EU-plan.

(11) Medicinsk teknologivurdering og 
kliniske forsøg kan bidrage til en hurtig 
udvikling af medicinske 
modforanstaltninger i forbindelse med 
folkesundhedskriser, og programmet bør 
yde støtte til fremme af sådanne 
foranstaltninger. Kommissionen har 
vedtaget et forslag11 om medicinsk 
teknologivurdering (MTV) til støtte for 
samarbejdet om medicinsk 
teknologivurdering på EU-plan. Der har 
imidlertid været begrænsede fremskridt 
med forslaget i Rådet, idet nogle 
medlemsstater har sat spørgsmålstegn ved 
dets forenelighed med nærhedsprincippet 
og gjort indsigelse mod den obligatoriske 
anvendelse af fælles MTV-rapporter.

_________________ _________________
11 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om medicinsk 
teknologivurdering og om ændring af 
direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051) af 
31.1. 2018).

11 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om medicinsk 
teknologivurdering og om ændring af 
direktiv 2011/24/EU (COM(2018)0051) af 
31.1.2018).

Or. en
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Ændringsforslag 243
Joanna Kopcińska
for ECR-Gruppen

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

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) EU's sundhedslovgivning har en 
umiddelbar indvirkning på 
folkesundheden, borgernes liv, 
sundhedssystemernes effektivitet og 
modstandsdygtighed og på, om det indre 
marked fungerer godt. Den 
lovgivningsmæssige ramme for lægemidler 
og medicinsk teknologi (lægemidler, 
medicinsk udstyr og stoffer af menneskelig 
oprindelse) samt for tobakslovgivningen, 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser og 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler er afgørende for 
beskyttelsen af sundheden i Unionen. 
Programmet bør derfor støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af 
Unionens sundhedslovgivning og 
tilvejebringe sammenlignelige og 
pålidelige data af høj kvalitet for at 
understøtte den politiske beslutningsproces 
og overvågning.

(25) EU's sundhedslovgivning har en 
umiddelbar indvirkning på 
folkesundheden, borgernes liv, 
sundhedssystemernes effektivitet og 
modstandsdygtighed og på, om det indre 
marked fungerer godt. Den 
lovgivningsmæssige ramme for lægemidler 
og medicinsk teknologi (lægemidler, 
medicinsk udstyr og stoffer af menneskelig 
oprindelse) samt for tobakslovgivningen, 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser og 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler er afgørende for 
beskyttelsen af sundheden i Unionen. 
Programmet bør derfor støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af 
Unionens sundhedslovgivning og i 
samarbejde med nøglepartnere, såsom Det 
Europæiske Lægemiddelagentur og Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme arbejde på at 
tilvejebringe sammenlignelige og 
pålidelige data af høj kvalitet for at 
understøtte den politiske beslutningsproces 
og overvågning.

Or. en
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Ændringsforslag 244
Joanna Kopcińska
for ECR-Gruppen

Betænkning A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Programmet for Unionens indsats på sundhedsområdet for perioden 2021-2027 ("EU4Health-
programmet")
(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) i fuld overensstemmelse med 
artikel 168, stk. 5, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde styrke 
Unionens, herunder Det Europæiske 
Lægemiddelagenturs og Det Europæiske 
Center for Sygdomskontrols, 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

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/245

Ændringsforslag 245
Joanna Kopcińska
for ECR-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) støtte overvågning, forebyggelse, 
diagnosticering samt behandling og pleje af 
ikkeoverførbare sygdomme, navnlig kræft

6) støtte overvågning, forebyggelse, 
diagnosticering samt behandling og pleje af 
ikkeoverførbare sygdomme, tidlig 
diagnosticering af neurodegenerative 
sygdomme og andre sygdomme i hjernen, 
navnlig kræft

Or. en
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Ændringsforslag 246
Joanna Kopcińska
for ECR-Gruppen

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

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) støtte et integreret arbejde blandt 
medlemsstaterne og navnlig blandt deres 
sundhedssystemer, herunder gennemførelse 
af forebyggende foranstaltninger med stor 
virkning, og opskalering af 
netværkssamarbejde gennem de 
europæiske netværk af referencecentre og 
andre tværnationale netværk

9) støtte et integreret arbejde blandt 
medlemsstaterne og navnlig blandt deres 
sundhedssystemer, herunder gennemførelse 
af forebyggende foranstaltninger med stor 
virkning, og opskalering af 
netværkssamarbejde gennem de 
europæiske netværk af referencecentre og 
andre tværnationale netværk, herunder 
Orphanet-netværket

Or. en
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Joanna Kopcińska
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Betænkning A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Programmet for Unionens indsats på sundhedsområdet for perioden 2021-2027 ("EU4Health-
programmet")
(2020/0102(COD))

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet kan foretages, når der 
foreligger tilstrækkelige oplysninger om 
gennemførelsen heraf, dog senest fire år 
efter at gennemførelsen er påbegyndt.

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet kan foretages, når der 
foreligger tilstrækkelige oplysninger om 
gennemførelsen heraf, dog senest fire år 
efter at gennemførelsen er påbegyndt, og 
inden der er truffet beslutning om 
fremtidige arbejdsprogrammer. 
Resultaterne af midtvejsevalueringen 
offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 248
Joanna Kopcińska
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Betænkning A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Programmet for Unionens indsats på sundhedsområdet for perioden 2021-2027 ("EU4Health-
programmet")
(2020/0102(COD))

Forslag til forordning
Bilag II – del 2 – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Antal rapporter om medicinsk 
teknologivurdering, der er udarbejdet i 
fællesskab

udgår

Or. en


