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Amendement 244
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In het licht van de ervaring die is 
opgedaan tijdens de huidige COVID-19-
pandemie en om in de gehele Unie 
passende paraatheid voor en respons op 
alle grensoverschrijdende bedreigingen van 
de gezondheid mogelijk te maken, moet het 
juridisch kader voor epidemiologische 
surveillance, monitoring, vroegtijdige 
waarschuwing bij en bestrijding van 
ernstige grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid, zoals uiteengezet in 
Besluit nr. 1082/2013/EU, worden 
verruimd met betrekking tot aanvullende 
verslagleggingsvereisten en een analyse 
van indicatoren van 
gezondheidszorgstelsels, en samenwerking 
door de lidstaten met het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding (ECDC). Om ervoor te zorgen 
dat de Unie doeltreffend kan reageren op 
nieuwe grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid moet het juridische 
kader voor de aanpak van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 

(2) In het licht van de ervaring die is 
opgedaan tijdens de huidige COVID-19-
pandemie en om in de gehele Unie 
passende preventie van, paraatheid voor en 
respons op alle grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid, met 
inbegrip van zoönosegerelateerde 
bedreigingen, mogelijk te maken, moet het 
juridisch kader voor epidemiologische 
surveillance, monitoring, vroegtijdige 
waarschuwing bij en bestrijding van 
ernstige grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid, zoals uiteengezet in 
Besluit nr. 1082/2013/EU, worden 
verruimd met betrekking tot aanvullende 
verslagleggingsvereisten en een analyse 
van indicatoren van 
gezondheidszorgstelsels, en samenwerking 
tussen de lidstaten en de EU-
agentschappen, met name het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding (ECDC) en het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA), alsook 
internationale organisaties, in het 
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gezondheid het bovendien mogelijk maken 
om gevalsdefinities vast te stellen voor de 
surveillance van nieuwe bedreigingen en 
moet het kader voorzien in de oprichting 
van een netwerk van EU-
referentielaboratoria en een netwerk ter 
ondersteuning van de monitoring van 
uitbraken van ziekten die relevant zijn voor 
stoffen van menselijke oorsprong. De 
capaciteit voor het traceren van contacten 
moet worden versterkt via de instelling van 
een geautomatiseerd systeem, met 
gebruikmaking van moderne 
technologieën.

bijzonder de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
Om ervoor te zorgen dat de Unie 
doeltreffend kan reageren op nieuwe 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid moet het juridische kader voor 
de aanpak van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van de 
gezondheid het bovendien mogelijk maken 
om gevalsdefinities vast te stellen voor de 
surveillance van nieuwe bedreigingen en 
moet het kader voorzien in de oprichting 
van een netwerk van EU-
referentielaboratoria en een netwerk ter 
ondersteuning van de monitoring van 
uitbraken van ziekten die relevant zijn voor 
stoffen van menselijke oorsprong. De 
capaciteit voor het traceren van contacten 
moet worden versterkt via de instelling van 
een geautomatiseerd systeem, met 
gebruikmaking van moderne 
technologieën, en met inachtneming van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad (de 
AVG).

Or. en
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Amendement 245
Esther de Lange
namens de PPE-Fractie
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie
Kateřina Konečná
namens de Fractie The Left
Véronique Trillet-Lenoir
namens de Renew-Fractie
Joanna Kopcińska
namens de ECR-Fractie
Sara Cerdas

Verslag A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De HERA is opgericht ter 
versterking van het vermogen van de Unie 
om grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid te voorkomen, op te 
sporen en er snel op te reageren, door 
waarborging van de levering van in een 
crisis relevante medische 
tegenmaatregelen, onder meer door het 
monitoren van deze maatregelen en het 
aankopen ervan, door het activeren van 
onderzoeks- en innovatieplannen voor 
noodsituaties, het verstrekken van 
noodfondsen en -financiering, en door het 
nemen van maatregelen met betrekking 
tot de productie, beschikbaarheid en 
levering van dergelijke essentiële 
medische tegenmaatregelen.

Or. en


