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5.11.2020 A9-0196/240

Ändringsförslag 240
Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen

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

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med artikel 168 i EUF-
fördraget ska unionen komplettera och 
stödja nationell hälso- och sjukvårdspolitik, 
främja samarbete mellan medlemsstaterna 
och samordning mellan deras program, 
med full respekt för medlemsstaternas 
ansvar när det gäller såväl utformningen 
av nationell hälso- och sjukvårdspolitik 
som organisation och tillhandahållande 
av hälso- och sjukvårdstjänster samt 
medicinsk vård.

(3) I enlighet med artikel 168 i EUF-
fördraget ska unionen komplettera och 
stödja nationell hälso- och sjukvårdspolitik, 
främja samarbete mellan medlemsstaterna 
och samordning mellan deras program, 
med full respekt för varje medlemsstats 
ansvar att utforma sin egen hälso- och 
sjukvårdspolitik och organisera, 
tillhandahålla och hantera hälso- och 
sjukvårdstjänster samt medicinsk vård.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/241

Ändringsförslag 241
Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen

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

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 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 att skapa 
strategiska reserver av viktiga medicinska 
förnödenheter eller att främja initiativ för 
kapacitetsuppbyggnad för krishantering på 
medlemsstatsnivå, 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, 
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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).

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/242

Ändringsförslag 242
Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen

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

Förslag till förordning
Recital 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Vid en hälsokris kan utvärderingar 
av medicinska metoder liksom kliniska 
prövningar bidra till en snabb utveckling 
av medicinska motåtgärder, och därför bör 
programmet ge stöd för att underlätta 
sådana åtgärder. Kommissionen har antagit 
ett förslag11 om utvärdering av medicinsk 
teknik för att stödja samarbete om 
utvärdering av medicinska metoder på 
unionsnivå.

(11) I samband med en folkhälsokris 
kan utvärderingar av medicinska metoder 
och kliniska prövningar bidra till en snabb 
utveckling av medicinska motåtgärder, och 
programmet bör ge stöd för att underlätta 
sådana åtgärder. Kommissionen har antagit 
ett förslag11 om utvärdering av medicinsk 
teknik för att stödja samarbete om 
utvärdering av medicinska metoder på 
unionsnivå. Förslagets framsteg i rådet 
har dock varit begränsade eftersom vissa 
medlemsstater har ifrågasatt dess 
förenlighet med subsidiaritetsprincipen 
och motsatt sig den obligatoriska 
användningen av gemensamma rapporter 
om utvärderingar av medicinska metoder.

_________________ _________________
11 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om utvärdering av 
medicinsk teknik och om ändring av 
direktiv 2011/24/EU, COM(2018) 51 final, 
31.1.2018.

11 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om utvärdering av 
medicinsk teknik och om ändring av 
direktiv 2011/24/EU, COM(2018) 51 final, 
31.1.2018.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/243

Ändringsförslag 243
Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen

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

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Unionens hälsoskyddslagstiftning 
har en omedelbar inverkan på folkhälsan, 
människors vardag, hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet och 
resiliens samt en väl fungerande inre 
marknad. Regelverket för läkemedel och 
medicinsk teknik (läkemedel, 
medicintekniska produkter och ämnen av 
mänskligt ursprung), för tobak, för 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och för allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa behövs för hälsoskyddet i EU. 
Programmet bör därför stödja utveckling, 
genomförande och efterlevnad av unionens 
hälsoskyddslagstiftning och tillhandahålla 
jämförbara och tillförlitliga uppgifter av 
hög kvalitet till grund för beslutsfattande 
och övervakning.

(25) Unionens hälsoskyddslagstiftning 
har en omedelbar inverkan på folkhälsan, 
människors vardag, hälso- och 
sjukvårdssystemens effektivitet och 
resiliens samt en väl fungerande inre 
marknad. Regelverket för läkemedel och 
medicinsk teknik (läkemedel, 
medicintekniska produkter och ämnen av 
mänskligt ursprung), för tobak, för 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och för allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa behövs för hälsoskyddet i EU. 
Programmet bör därför stödja utveckling, 
genomförande och efterlevnad av unionens 
hälsoskyddslagstiftning, i samarbete med 
viktiga partnerbyråer och 
partnerorganisationer såsom Europeiska 
läkemedelsmyndigheten och Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar, och arbeta för att 
tillhandahålla jämförbara och tillförlitliga 
uppgifter av hög kvalitet till grund för 
beslutsfattande och övervakning.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/244

Ändringsförslag 244
Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen

Betänkande A9-0196/2020
Cristian-Silviu Buşoi
Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för 
hälsa)
(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) I full överensstämmelse med 
artikel 168.5 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, förstärka unionens 
förmåga, inbegripet hos Europeiska 
läkemedelsmyndigheten och Europeiska 
centrumet för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar, 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.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/245

Ändringsförslag 245
Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Stödja åtgärder för övervakning, 
förebyggande, diagnos och behandling och 
vård av icke-överförbara sjukdomar, 
särskilt cancer.

(6) Stödja åtgärder för övervakning, 
förebyggande, diagnos och behandling och 
vård av icke-överförbara sjukdomar, tidig 
diagnos av neurogenerativa sjukdomar 
och andra hjärnsjukdomar, och särskilt 
cancer.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/246

Ändringsförslag 246
Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Stödja integrerat arbete mellan 
medlemsstaterna, särskilt deras hälso- och 
sjukvårdssystem, bl.a. tillämpning av 
förebyggande rutiner med stort genomslag, 
och utöka nätverksarbetet genom de 
europeiska referensnätverken och andra 
gränsöverskridande nätverk.

(9) Stödja integrerat arbete mellan 
medlemsstaterna, särskilt deras hälso- och 
sjukvårdssystem, bl.a. tillämpning av 
förebyggande rutiner med stort genomslag, 
och utöka nätverksarbetet genom de 
europeiska referensnätverken och andra 
gränsöverskridande nätverk, inklusive 
nätet Orphanet.

Or. en
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5.11.2020 A9-0196/247

Ändringsförslag 247
Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen

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

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En interimsutvärdering av 
programmet ska göras när det finns 
tillräcklig information om genomförandet 
av programmet, dock senast fyra år efter att 
programmet börjat genomföras.

2. En interimsutvärdering av 
programmet ska göras när det finns 
tillräcklig information om genomförandet 
av programmet, dock senast fyra år efter att 
programmet börjat genomföras och innan 
beslut fattas om framtida arbetsprogram. 
Resultaten av interimsutvärderingen ska 
offentliggöras.

Or. en



AM\1217476SV.docx PE658.401v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

5.11.2020 A9-0196/248

Ändringsförslag 248
Joanna Kopcińska
för ECR-gruppen

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

Förslag till förordning
Bilaga II – del 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. Antalet gemensamt utarbetade 
rapporter om utvärdering av medicinska 
metoder.

utgår

Or. en


