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4.11.2021 A9-0247/248

Alteração 248
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) (8-D) Tendo como base os 
ensinamentos retirados da pandemia de 
COVID-19, o presente regulamento deve 
criar um mandato mais robusto para a 
coordenação a nível da União. A 
declaração de uma situação de 
emergência na União desencadearia uma 
maior coordenação e permitiria o 
desenvolvimento, a constituição de 
reservas e a aquisição conjunta atempada 
de contramedidas médicas, sob a égide da 
HERA.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/249

Alteração 249
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Dado que as ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde não se 
cingem às fronteiras da União, a 
contratação pública conjunta de 
contramedidas médicas deve ser alargada 
de modo a incluir os Estados da 
Associação Europeia de Comércio Livre e 
os países candidatos à adesão à União, em 
conformidade com a legislação aplicável 
da União. O acordo de contratação pública 
conjunta, que estabelece as modalidades 
práticas que regem os procedimentos para 
a contratação pública conjunta 
estabelecidos nos termos do artigo 5.º da 
Decisão n.º 1082/2013/UE, deve também 
ser adaptado de modo a incluir uma 
cláusula de exclusividade relativa à 
negociação e à contratação para os países 
participantes num procedimento de 
contratação pública conjunta, a fim de 
permitir uma melhor coordenação na UE. 
A Comissão deve assegurar a coordenação 
e o intercâmbio de informações entre as 
entidades que organizam qualquer ação no 

(9) Dado que as ameaças 
transfronteiriças graves para a saúde não se 
cingem às fronteiras da União, esta deve 
adotar uma abordagem coordenada, 
caracterizada por solidariedade e 
responsabilidade, ao combater tais 
ameaças. A contratação pública conjunta 
de contramedidas médicas deve, por 
conseguinte, ser alargada de modo a 
incluir os Estados da Associação Europeia 
de Comércio Livre, os países candidatos à 
adesão à União, o Principado de Andorra, 
o Principado do Mónaco, a República de 
São Marinho e o Estado da Cidade do 
Vaticano, em conformidade com a 
legislação aplicável da União. A 
contratação pública conjunta de 
contramedidas médicas reforçaria a 
posição de negociação dos países 
participantes, melhoraria a segurança do 
aprovisionamento e garantiria um acesso 
equitativo às contramedidas médicas. Os 
procedimentos de contratação pública 
conjunta, incluindo as aquisições 
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âmbito dos diferentes mecanismos 
estabelecidos ao abrigo do presente 
regulamento e outras estruturas pertinentes 
da União relacionadas com a contratação e 
a constituição de reservas de 
contramedidas médicas, tais como a 
reserva estratégica rescEU ao abrigo da 
Decisão n.º 1313/2013/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho16.

coordenadas pela HERA e os respetivos 
programas de financiamento de 
emergência, como a rescEU, devem 
satisfazer normas elevadas de 
transparência, nomeadamente no que diz 
respeito à divulgação das quantidades 
encomendadas e fornecidas a cada país 
participante, bem como informações sobre 
a sua responsabilidade. O acordo de 
contratação pública conjunta, que 
estabelece as modalidades práticas que 
regem os procedimentos para a contratação 
pública conjunta estabelecidos nos termos 
do artigo 5.º da Decisão n.º 1082/2013/UE, 
deve também ser adaptado de modo a 
incluir uma cláusula de exclusividade 
relativa à negociação e à contratação para 
os países participantes num procedimento 
de contratação pública conjunta, a fim de 
permitir uma melhor coordenação na UE. 
A cláusula de exclusividade deve prever 
que os países que participam no 
procedimento de contratação pública 
conjunta se abstêm de negociar e assinar 
contratos paralelos com os produtores, 
bem como definir consequências claras 
para aqueles que o fazem. A Comissão 
deve assegurar a coordenação e o 
intercâmbio de informações entre as 
entidades que organizam e participam em 
qualquer ação no âmbito dos diferentes 
mecanismos estabelecidos ao abrigo do 
presente regulamento e outras estruturas 
pertinentes da União relacionadas com a 
contratação e a constituição de reservas de 
contramedidas médicas, tais como o 
quadro de medidas adotadas ao abrigo de 
um regulamento do Conselho relativo a 
um quadro de medidas destinadas a 
garantir o fornecimento de contramedidas 
médicas relevantes para a crise em caso 
de emergência de saúde pública a nível da 
União e a reserva estratégica rescEU ao 
abrigo da Decisão n.º 1313/2013/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. Os 
Estados-Membros devem assegurar uma 
reserva suficiente de produtos médicos 
essenciais para fazer face ao risco de 
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escassez desses produtos.

_________________
16 Decisão n.º 1313/2013/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro de 2013, relativa a um 
Mecanismo de Proteção Civil da União 
Europeia (JO L 347 de 20.12.2013, 
p. 924).

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/250

Alteração 250
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A Comissão deve reforçar a 
cooperação e as atividades com os Estados-
Membros, o ECDC, a Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA), outras agências da 
União, infraestruturas de investigação e a 
OMS para melhorar a prevenção de 
doenças transmissíveis, nomeadamente as 
doenças que podem ser prevenidas por 
vacinação, bem como de outros problemas 
de saúde, como a resistência aos 
antimicrobianos.

(11) A Comissão, em especial a HERA, 
deve reforçar a cooperação e as atividades 
com os Estados-Membros, o ECDC, a 
Agência Europeia de Medicamentos 
(EMA), outras agências ou organismos da 
União, infraestruturas de investigação e a 
OMS para melhorar, através da 
abordagem «Uma só saúde», a prevenção 
de doenças transmissíveis, nomeadamente 
as doenças que podem ser prevenidas por 
vacinação, bem como de outros problemas 
de saúde, como a resistência aos 
antimicrobianos, e de outras doenças não 
transmissíveis graves. Em períodos de 
crise sanitária, deve ser dada especial 
atenção à continuidade do rastreio, do 
diagnóstico, da monitorização, do 
tratamento e dos cuidados no que diz 
respeito a outras doenças e condições, 
bem como ao impacto da crise na saúde 
mental e às necessidades psicossociais da 
população.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/251

Alteração 251
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de melhorar a preparação e 
a resposta precoces à emergência de 
ameaças transfronteiriças para a saúde, é 
fundamental permitir o acesso contínuo e 
rápido aos dados sobre a disponibilidade 
das contramedidas médicas necessárias. 
Por conseguinte, a HERA deve criar, 
operar e coordenar, a nível da União, 
uma rede de serviços dos Estados-
Membros que disponibilize informações 
atualizadas sobre as reservas estratégicas 
nacionais e a disponibilidade de 
contramedidas médicas, reservas de 
produtos médicos, produtos de saúde 
essenciais e testes de diagnóstico. É 
necessário reforçar a coordenação e o 
intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros sobre as reservas 
estratégicas e as contramedidas médicas 
disponíveis para melhorar a recolha, a 
modelização e a utilização de dados 
prospetivos que permitam a notificação 
precoce de alertas na União.
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4.11.2021 A9-0247/252

Alteração 252
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os Estados-Membros, a Comissão, 
em especial a HERA, e as agências da 
União, devem, quando aplicam a 
abordagem «Uma só saúde», identificar 
as organizações e os peritos de saúde 
pública reconhecidos, tanto no domínio 
das doenças transmissíveis como das não 
transmissíveis graves, bem como outras 
partes interessadas relevantes em todos os 
setores, disponíveis para contribuir para 
as respostas da União às ameaças para a 
saúde. Esses peritos e partes interessadas, 
incluindo organizações da sociedade civil, 
devem ser estruturalmente envolvidos em 
todas as atividades de resposta a situações 
de crise e contribuir para os processos de 
tomada de decisão. As autoridades 
nacionais devem igualmente consultar e 
envolver, se for caso disso, representantes 
das organizações de doentes e parceiros 
sociais nacionais nos setores dos cuidados 
de saúde e dos serviços sociais na 
aplicação do presente regulamento. É 
fundamental garantir o pleno 
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cumprimento das normas em matéria de 
transparência e de conflito de interesses 
relativamente à participação das partes 
interessadas.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/253

Alteração 253
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O reconhecimento das situações de 
emergência de saúde pública e os efeitos 
jurídicos desse reconhecimento previsto na 
Decisão n.º 1082/2013/UE devem ser 
alargados. Para o efeito, o presente 
regulamento deve permitir à Comissão 
reconhecer formalmente uma emergência 
de saúde pública a nível da União. A fim 
de reconhecer essa situação de emergência, 
a Comissão deve criar um comité 
consultivo independente que disponibilize 
conhecimentos especializados sobre se 
uma ameaça constitui uma emergência de 
saúde pública à escala da União e preste 
aconselhamento sobre medidas de resposta 
em matéria de saúde pública e sobre o fim 
do reconhecimento dessa emergência. O 
comité consultivo deve ser composto por 
peritos independentes, selecionados pela 
Comissão em função das competências e 
da experiência mais pertinentes em relação 
à ameaça específica que se apresenta, bem 
como por representantes do ECDC, da 
EMA e de outros organismos ou agências 

(18) O reconhecimento das situações de 
emergência de saúde pública e os efeitos 
jurídicos desse reconhecimento previsto na 
Decisão n.º 1082/2013/UE devem ser 
alargados. Para o efeito, o presente 
regulamento deve permitir à Comissão 
reconhecer formalmente uma emergência 
de saúde pública a nível da União. A fim 
de reconhecer essa situação de emergência, 
a Comissão deve criar um comité 
consultivo independente que disponibilize 
conhecimentos especializados sobre se 
uma ameaça constitui uma emergência de 
saúde pública à escala da União e preste 
aconselhamento sobre medidas de resposta 
em matéria de saúde pública e sobre o fim 
do reconhecimento dessa emergência. O 
comité consultivo deve ser composto por 
peritos independentes, representantes de 
trabalhadores do setor da saúde e dos 
cuidados, incluindo enfermeiros e 
médicos, e representantes da sociedade 
civil, selecionados pela Comissão em 
função das competências e da experiência 
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da União, na qualidade de observadores. O 
reconhecimento de uma emergência de 
saúde pública a nível da União constituirá a 
base para a introdução de medidas 
operacionais de saúde pública relativas a 
medicamentos e dispositivos médicos, de 
mecanismos flexíveis para desenvolver, 
adquirir, gerir e aplicar contramedidas 
médicas, bem como para a ativação do 
apoio do ECDC a fim de mobilizar e 
destacar equipas de assistência em caso de 
surto, que constituem o designado «Grupo 
de Trabalho da UE para a Saúde».

mais pertinentes em relação à ameaça 
específica que se apresenta, bem como por 
representantes do ECDC, da EMA, da 
HERA e de outros organismos ou agências 
da União, na qualidade de observadores. 
Todos os membros do comité consultivo 
devem apresentar declarações de 
interesses. O comité consultivo deve 
trabalhar em estreita cooperação com os 
órgãos consultivos nacionais. O 
reconhecimento de uma emergência de 
saúde pública a nível da União constituirá a 
base para a introdução de medidas 
operacionais de saúde pública relativas a 
medicamentos e dispositivos médicos, de 
mecanismos de controlo às exportações da 
União, de mecanismos flexíveis para 
desenvolver, adquirir, gerir e aplicar 
contramedidas médicas através da HERA, 
bem como para a ativação do apoio do 
ECDC a fim de mobilizar e destacar 
equipas de assistência em caso de surto, 
que constituem o designado «Grupo de 
Trabalho da UE para a Saúde». O 
reconhecimento de uma emergência de 
saúde pública pode desencadear a 
ativação do quadro estabelecido num 
regulamento do Conselho relativo a um 
quadro de medidas destinadas a garantir 
o fornecimento de contramedidas médicas 
relevantes para a crise em caso de 
emergência de saúde pública a nível da 
União. Esse quadro deve permanecer 
operacional por um período inicial de 6 
meses, renovável enquanto persistir a 
emergência de saúde pública.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/254

Alteração 254
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(C–A) Os planos de investigação e 
inovação de emergência, incluindo redes 
de ensaios clínicos e plataformas de 
inovação;

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/255

Alteração 255
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto -1

Texto da Comissão Alteração

-1) «Emergência de saúde pública», 
uma emergência de saúde pública a nível 
da União reconhecida pela Comissão com 
base num parecer do comité consultivo 
nos termos do artigo 23.º do presente 
regulamento;

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/256

Alteração 256
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. 7-D. O CSS deve atuar em 
cooperação com o conselho de 
administração da HERA, criado ao abrigo 
da Decisão da Comissão, de 16 de 
setembro de 2021, que institui a 
Autoridade de Preparação e Resposta a 
Emergências Sanitárias, e com o 
Conselho de Crise Sanitária (CCS), a 
criar ao abrigo de um regulamento do 
Conselho relativo a um quadro de 
medidas destinadas a assegurar o 
fornecimento de contramedidas médicas 
relevantes para a crise em caso de 
emergência de saúde pública a nível da 
União. A coordenação entre esses 
organismos deve assegurar a participação 
de todas as partes interessadas relevantes, 
designadamente organizações de 
profissionais de saúde, associações de 
doentes e intervenientes da indústria e da 
cadeia de abastecimento com experiência 
reconhecida em disciplinas relacionadas 
com o CSS e o CCS e o trabalho da 
HERA. As disposições relativas aos 
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conflitos de interesses e à transparência, 
previstas nos n.os 7-B e 7-C, são 
igualmente aplicáveis ao presente 
número. A Comissão deve convidar um 
representante do Parlamento Europeu a 
desempenhar as funções de membro ativo 
do CCS.

Or. en
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4.11.2021 A9-0247/257

Alteração 257
Esther de Lange
em nome do Grupo PPE
Margrete Auken
em nome do Grupo Verdes/ALE
Kateřina Konečná
em nome do Grupo The Left
Véronique Trillet-Lenoir
em nome do Grupo Renew
Joanna Kopcińska
em nome do Grupo ECR
Sara Cerdas

Relatório A9-0247/2021
Véronique Trillet-Lenoir
Ameaças transfronteiriças graves para a saúde
(COM(2020)0727 – C9-0367/2020 – 2020/0322(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A cooperação em tempo útil entre a 
Comissão, os Estados-Membros e as 
agências da União;

a) A cooperação em tempo útil entre a 
Comissão, os Estados-Membros e as 
agências e organismos da União;

Or. en


