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Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ņemot vērā pašreizējās Covid-19 
pandēmijas laikā gūto pieredzi un lai 
veicinātu atbilstošu gatavību un reaģēšanu 
uz visiem pārrobežu veselības 
apdraudējumiem visā Savienībā, tiesiskais 
regulējums saistībā ar nopietnu pārrobežu 
veselības apdraudējumu epidemioloģisko 
uzraudzību, pārraudzību, agrīno 
brīdināšanu un apkarošanu saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 1082/2013/ES ir jāpaplašina 
attiecībā uz papildu ziņošanas prasībām un 
veselības sistēmas rādītāju analīzi, kā arī 
dalībvalstu sadarbību ar Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centru (ECDC). 
Turklāt, lai nodrošinātu rezultatīvu 
Savienības reaģēšanu uz jauniem 
pārrobežu veselības apdraudējumiem, 
tiesiskajam regulējumam attiecībā uz 
nopietnu pārrobežu veselības 
apdraudējumu apkarošanu būtu jāļauj 
nekavējoties pieņemt gadījumu definīcijas 
jaunu apdraudējumu uzraudzībai un būtu 
jānodrošina iespēja izveidot ES references 
laboratoriju tīklu un tādu slimību 

(2) Ņemot vērā pašreizējās Covid-19 
pandēmijas laikā gūto pieredzi un lai 
veicinātu atbilstošu profilaksi, gatavību un 
reaģēšanu uz visiem pārrobežu veselības 
apdraudējumiem visā Savienībā, tostarp 
zoonotiskiem apdraudējumiem, tiesiskais 
regulējums saistībā ar nopietnu pārrobežu 
veselības apdraudējumu epidemioloģisko 
uzraudzību, pārraudzību, agrīno 
brīdināšanu un apkarošanu saskaņā ar 
Lēmumu Nr. 1082/2013/ES ir jāpaplašina 
attiecībā uz papildu ziņošanas prasībām un 
veselības sistēmas rādītāju analīzi, kā arī 
sadarbību starp dalībvalstīm un 
Savienības aģentūrām, jo īpaši Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centru 
(ECDC), Veselības ārkārtas situāciju 
gatavības un reaģēšanas iestādi (HERA), 
Eiropas Zāļu aģentūru (EMA), kā arī 
starptautiskajām organizācijām, jo īpaši 
Pasaules Veselības organizāciju (PVO). 
Turklāt, lai nodrošinātu rezultatīvu 
Savienības reaģēšanu uz jauniem 
pārrobežu veselības apdraudējumiem, 
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uzliesmojumu pārraudzības atbalsta tīklu, 
kuras ir nozīmīgas cilvēka izcelsmes 
vielām. Būtu jāstiprina kontaktu 
izsekošanas spējas, ar mūsdienu 
tehnoloģiju palīdzību izveidojot 
automatizētu sistēmu.

tiesiskajam regulējumam attiecībā uz 
nopietnu pārrobežu veselības 
apdraudējumu apkarošanu būtu jāļauj 
nekavējoties pieņemt gadījumu definīcijas 
jaunu apdraudējumu uzraudzībai un būtu 
jānodrošina iespēja izveidot ES references 
laboratoriju tīklu un tādu slimību 
uzliesmojumu pārraudzības atbalsta tīklu, 
kuras ir nozīmīgas cilvēka izcelsmes 
vielām. Būtu jāstiprina kontaktu 
izsekošanas spējas, ar mūsdienu 
tehnoloģiju palīdzību izveidojot 
automatizētu sistēmu, taču vienlaikus 
jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2016/679 (VDAR).

Or. en
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Ziņojums A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) HERA tika izveidota, lai stiprinātu 
Savienības spēju novērst un atklāt 
pārrobežu veselības apdraudējumus un uz 
tiem ātri reaģēt, nodrošinot ar krīzes 
pārvarēšanai būtisku medicīnisko 
pretlīdzekļu piegādi, tostarp veicot 
attiecīgo pretlīdzekļu uzraudzību, 
iepirkumu un iegādi, aktivizējot ārkārtas 
pētniecības un inovācijas plānus, 
nodrošinot ārkārtas budžetu un 
finansējumu un veicot pasākumus, kas 
saistīti ar attiecīgo būtiskāko medicīnisko 
pretlīdzekļu ražošanu, pieejamību un 
piegādi.

Or. en


