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Módosítás 55
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EUMSZ 168. cikkének 
rendelkezései szerint az Uniónak ki kell 
egészítenie és támogatnia kell a nemzeti 
egészségügyi szakpolitikákat, bátorítania 
kell a tagállamok közötti együttműködést, 
és elő kell segítenie programjaik 
összehangolását, miközben teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania a 
tagállamoknak az egészségügyi 
szakpolitikák meghatározására, illetve az 
egészségügyi szolgáltatások és az orvosi 
ellátás megszervezésére és biztosítására 
vonatkozó hatáskörét.

(3) Az EUMSZ 168. cikkének 
rendelkezései szerint az Uniónak ki kell 
egészítenie és támogatnia kell a nemzeti 
egészségügyi szakpolitikákat, bátorítania 
kell a tagállamok közötti együttműködést, 
és elő kell segítenie programjaik 
összehangolását, miközben teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania a 
tagállamok illetékes hatóságainak saját 
egészségügyi szakpolitikájuk 
meghatározására, valamint az 
egészségügyi szolgáltatások és az orvosi 
ellátás megszervezésére és biztosítására 
vonatkozó hatáskörét.

Or. en

Módosítás 56
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Elismerte azt a tényt is, hogy az 
emberi egészség olyan alapvető közjó, 
amely lehetővé teszi az EU számára, hogy 
a világ legegészségesebb régiója 
maradjon.

Or. fr

Módosítás 57
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
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6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Bár egészségügyi politikájukért a 
tagállamok felelősek, a közegészség 
védelméről az európai szolidaritás 
szellemében kell gondoskodniuk8. A 
folyamatban lévő Covid19-válság során 
szerzett tapasztalatok alapján uniós szinten 
további határozott, a tagállamok közötti 
együttműködés és koordináció támogatását 
célzó fellépésre van szükség a súlyos 
emberi betegségek határokon átnyúló 
terjedésének megelőzése és megfékezése, a 
határokon át terjedő egyéb súlyos 
egészségügyi veszélyek elleni küzdelem, 
valamint az uniós lakosság egészségének 
és jólétének védelme érdekében.

(6) Bár egészségügyi politikájukért a 
tagállamok felelősek, a közegészség 
védelméről az európai szolidaritás 
szellemében kell gondoskodniuk8. A 
folyamatban lévő Covid19-válság során 
szerzett tapasztalatok alapján a 
Szerződések keretei között az Uniónak van 
tere jobb egészségügyi szakpolitika 
biztosítására a tagállamok közötti 
együttműködés és koordináció támogatása 
céljából a súlyos emberi betegségek 
határokon átnyúló terjedésének megelőzése 
és megfékezése, a betegségek 
megelőzésére és kezelésére szolgáló 
termékek kifejlesztése, tesztelése és 
rendelkezésre bocsátása, a határokon át 
terjedő egyéb súlyos egészségügyi 
veszélyek elleni küzdelem, valamint az 
uniós lakosság egészségének és jólétének 
védelme érdekében.

_________________ _________________
8 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, 
az Európai Beruházási Banknak és az 
eurócsoportnak – A COVID-19 járvány 
nyomán hozott koordinált gazdasági 
válaszintézkedések, COM(2020) 112 final, 
2020. március 13.

8 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, 
az Európai Beruházási Banknak és az 
eurócsoportnak – A COVID-19 járvány 
nyomán hozott koordinált gazdasági 
válaszintézkedések, COM(2020) 112 final, 
2020. március 13.

Or. en

Módosítás 58
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezért helyénvaló az EU az 
egészségügyért program (a továbbiakban: 
program) formájában létrehozni a 2021–

(7) Ezért helyénvaló az EU az 
egészségügyért program (a továbbiakban: 
program) formájában létrehozni a 2021–
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2027-es időszakra szóló új uniós 
egészségügyi cselekvési programot. Az 
uniós fellépés céljaival és az Unió 
népegészségügyi hatásköreivel 
összhangban a programnak azokra az 
intézkedésekre kell helyeznie a hangsúlyt, 
amelyekkel kapcsolatban az uniós szintű 
közös munka és együttműködés előnyökkel 
és hatékonyságnövekedéssel jár, továbbá 
azokra, amelyek hatással vannak a belső 
piacra.

2027-es időszakra szóló új uniós 
egészségügyi cselekvési programot. Az 
uniós fellépés céljaival és az Unió 
népegészségügyi hatásköreivel 
összhangban a programnak azokra az 
intézkedésekre kell helyeznie a hangsúlyt, 
amelyekkel kapcsolatban az uniós szintű 
közös munka és együttműködés előnyökkel 
és hatékonyságnövekedéssel jár, továbbá 
azokra, amelyek hatással vannak a belső 
piacra. A program célja 2027 utánra 
nyúlik, ezért ha hatékonynak bizonyul, azt 
az Unió jövőbeli egészségügyi 
prioritásaihoz való igazodás érdekében 
meg kell hosszabbítani.

Or. en

Módosítás 59
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az EU az egészségügyért 
programnak támogatnia kell az EU Kék 
Orvosi Hadtest néven működő állandó 
közös európai orvosi sürgősségi egységek 
létrehozását. Az új testületnek különböző 
uniós országok egészségügyi és sürgősségi 
beavatkozással foglalkozó szakembereiből 
kell állnia, és az orvosi sürgősségi 
egységeket kell megbízni azzal, hogy 
támogatást nyújtsanak a határokon 
átnyúló és páneurópai egészségügyi 
helyzetekhez vagy válsághelyzetekhez. Az 
új állandó egységeknek fel kell 
használniuk az uniós polgári védelmi 
mechanizmus által finanszírozott sikeres, 
önkéntes alapú orvosi mobilitás pozitív 
eredményeit.

Or. en
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Módosítás 60
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az ahhoz rendelt források keretein belül 
a program részeként helyreállítási és 
rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani a Covid19-válság példa 
nélküli hatásainak kezelése érdekében.  
Az ilyen kiegészítő forrásokat oly módon 
kell felhasználni, hogy biztosított legyen az 
[Európai Uniós Helyreállítási Eszközről 
szóló] rendeletben előírt határidők 
betartása.

(9) Az [Európai Uniós Helyreállítási 
Eszközről szóló] rendelettel összhangban 
és az ahhoz rendelt források keretein belül 
a program részeként helyreállítási és 
rezilienciaépítési intézkedéseket kell 
végrehajtani az uniós szinten felmerülő, 
nagy jelentőségű orvosi szükséghelyzetek, 
különösen a Covid19-válság kezelése 
érdekében. Az ilyen kiegészítő forrásokat 
oly módon kell felhasználni, hogy 
biztosított legyen az [Európai Uniós 
Helyreállítási Eszközről szóló] rendeletben 
előírt határidők betartása.

Or. en

Módosítás 61
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ha az új helyreállítási eszköz – 
amelynek célja, hogy a jövőbeli program 
finanszírozásának több mint 80 %-át 
biztosítsa – bevezetésére irányuló lépések 
kudarcot vallanak, fontolóra kell venni a 
megfelelő költségvetési sorok használatát.

Or. fr

Módosítás 62
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az európai egészségügyi unió 
létrehozása lehetségesnek tűnik az 
európai szerződések keretei között. A 
2005. és 2009. évi energiaválságot 
követően az új 194. cikk az Európai Unió 
összehangolt közös energiapolitika 
kialakítására irányuló törekvésével 
foglalkozik. Az EK-Szerződés korábban 
nem hozott létre uniós hatáskört az 
energia területén. A harmonizált közös 
egészségügyi politika kialakítása 
érdekében most ugyanezt az eljárást kell 
követni.

Or. en

Módosítás 63
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Figyelembe véve, hogy egy 
ambiciózus uniós egészségügyi 
programnak az Európai Helyreállítási 
Eszközt és a hosszú távú uniós 
költségvetést (2021–2027) követően is 
fenn kell maradnia, fontos lenne tovább 
lépni az európai egészségügyi unió felé. 
Egy európai egészségügyi unió felé, amely 
a közegészségügyi igényekre adott 
összehangolt és inkluzív európai stratégia 
révén sokkal nagyobb szerepet biztosíthat 
az EU-nak az egészségügy területén. Az 
EU-nak egy európai egészségügyi unió 
formájában határozottabb vezető szerepre 
van szüksége egészségügyi rendszereink 
megerősítéséhez és annak biztosításához, 
hogy azok képesek legyenek ellenállni az 
egészségügyi vészhelyzeteknek.

Or. en
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Módosítás 64
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A veszélyeztetett csoportokba 
tartozó – köztük a mentális betegségekben 
és krónikus betegségekben szenvedő – 
polgárok védelme érdekében a programnak 
olyan intézkedéseket is elő kell mozdítania, 
amelyek az egészségügyi válságnak az 
ilyen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó 
személyekre gyakorolt járulékos hatásaival 
foglalkoznak.

(12) A veszélyeztetett csoportokba 
tartozó – köztük a mentális betegségekben, 
krónikus betegségekben, 
szívbetegségekben, tüdőbetegségekben, 
rákban és autizmusban szenvedő – 
polgárok védelme érdekében a programnak 
olyan intézkedéseket is elő kell mozdítania, 
amelyek az egészségügyi válságnak az 
ilyen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó 
személyekre gyakorolt járulékos hatásaival 
foglalkoznak.

Or. en

Módosítás 65
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Covid19-válság rávilágított 
számos, az Unióban a járványok idején 
szükséges gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egyéni védőeszközök 
biztosításával összefüggő kihívásra. A 
programnak ezért támogatnia kell azokat az 
intézkedéseket, amelyek előmozdítják a 
válság szempontjából releváns termékek 
gyártását, beszerzését és kezelését, 
biztosítva az egyéb uniós eszközökkel 
fennálló kiegészítő jelleget.

(13) A Covid19-válság rávilágított 
számos, az Unióban a járványok idején 
szükséges gyógyszerek, orvostechnikai 
eszközök és egyéni védőeszközök 
biztosításával összefüggő kihívásra. 
Megállapítva különösen a harmadik 
országoktól való függőségét a gyártási 
kapacitás, a gyógyszerhatóanyagok és a 
kiindulási anyagok kínálata tekintetében. 
A programnak ezért támogatnia kell azokat 
az intézkedéseket, amelyek előmozdítják a 
válság szempontjából releváns termékek 
gyártását, beszerzését és kezelését, 
biztosítva az egyéb uniós eszközökkel 
fennálló kiegészítő jelleget.
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Or. en

Módosítás 66
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyek népegészségügyi 
következményeinek minimalizálása 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
program keretében támogatott intézkedések 
kiterjedjenek azon tevékenységek 
összehangolására, amelyek benchmarkolás, 
együttműködés és a bevált gyakorlatok 
cseréje révén erősítik a tagállamok 
egészségügyi rendszereinek 
interoperabilitását és koherenciáját, és 
biztosítják azon képességüket, hogy 
reagáljanak az egészségügyi 
vészhelyzetekre, ideértve a vészhelyzeti 
tervezést, a felkészültségi gyakorlatokat, 
valamint az egészségügyi ellátásban részt 
vevő és a népegészségügyi személyzet 
továbbképzését, továbbá a válság idején 
szükséges áruk és szolgáltatások hatékony 
nyomon követésére és az igényeknek 
megfelelően történő el-, illetve kiosztására 
szolgáló mechanizmusok létrehozását.

(14) A határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyek népegészségügyi 
következményeinek minimalizálása 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
program keretében támogatott intézkedések 
kiterjedjenek azon tevékenységek 
összehangolására, amelyek benchmarkolás, 
együttműködés és a bevált gyakorlatok 
cseréje révén erősítik a tagállamok 
egészségügyi rendszereinek 
interoperabilitását és koherenciáját, és 
biztosítják azon képességüket, hogy 
reagáljanak az egészségügyi 
vészhelyzetekre, ideértve a vészhelyzeti 
tervezést, a felkészültségi gyakorlatokat, 
valamint az egészségügyi ellátásban részt 
vevő és a népegészségügyi személyzet 
továbbképzését, továbbá a válság idején 
szükséges áruk és szolgáltatások hatékony 
nyomon követésére és az igényeknek 
megfelelően és méltányosan történő el-, 
illetve kiosztására szolgáló 
mechanizmusok létrehozását.

Or. en

Módosítás 67
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ha az emberek egészségesek 
maradnak és hosszabb ideig aktívak, 

(16) Ha az emberek egészségesek 
maradnak és hosszabb ideig aktívak, 
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valamint lehetőséget kapnak arra, hogy 
aktív szerepet vállaljanak egészségük 
gondozásában, annak pozitív hatásai 
lesznek az egészségre, az egészségi 
egyenlőtlenségekre, az életminőségre, a 
termelékenységre, a versenyképességre és 
a befogadásra, miközben csökken a 
nemzeti költségvetésekre nehezedő 
nyomás. A Bizottság elkötelezte magát 
amellett, hogy segíti a tagállamokat az 
ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrendjében 
meghatározott fenntartható fejlődési célok 
elérésében, különös tekintettel a 3. 
fenntartható fejlődési célra („Az 
egészséges élet és jólét biztosítása 
mindenki számára, minden életkorban”)13. 
A programnak ezért hozzá kell járulnia az e 
célok elérése érdekében hozott 
intézkedésekhez.

valamint lehetőséget kapnak arra, hogy 
aktív szerepet vállaljanak egészségük 
gondozásában, annak pozitív hatásai 
lesznek az egészségre, az egészségi 
egyenlőtlenségekre, az életminőségre, a 
termelékenységre, a versenyképességre és 
a befogadásra, miközben csökken a 
nemzeti költségvetésekre nehezedő 
nyomás. A Bizottság elkötelezte magát 
amellett, hogy segíti a tagállamokat az 
ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrendjében 
meghatározott fenntartható fejlődési célok 
elérésében, különös tekintettel a 
3. fenntartható fejlődési célra („Az 
egészséges élet és jólét biztosítása 
mindenki számára, minden életkorban”)13. 
A programnak ezért nemzeti és európai 
szinten méltányosan elosztott fellépések 
révén hozzá kell járulnia az e célok elérése 
érdekében hozott intézkedésekhez.

_________________ _________________
13 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: A következő 
lépések Európa fenntartható jövőjéért. 
Európai fellépés a fenntarthatóságért 
(COM(2016) 739 final, 2016. november 
22.).

13 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: A következő 
lépések Európa fenntartható jövőjéért. 
Európai fellépés a fenntarthatóságért 
(COM(2016) 739 final, 
2016. november 22.).

Or. en

Módosítás 68
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Ezek az egészségügyi célkitűzések 
akkor érhetők el, ha megelőző 
rendszereket vezetnek be azzal a céllal, 
hogy csökkentsék a rendellenes 
magatartásformákat és az egészséget 
érintő valamennyi kockázati tényezőt, 
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biztosítják az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, 
támogatást nyújtanak az oltóanyagok és 
gyógyszerek kutatásához és fejlesztéséhez, 
valamint javítják az egészségügyi 
kockázatok kezelését.

Or. fr

Módosítás 69
Silvia Modig

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A programnak ezért hozzá kell 
járulnia az egyének egész élete során 
történő betegségmegelőzéshez és az 
egészségfejlesztéshez azáltal, hogy 
foglalkozik az olyan egészségügyi 
kockázati tényezőkkel, mint a dohányzás 
és a kapcsolódó termékek használata, 
valamint az azok füstjének való kitettség, a 
káros alkoholfogyasztás és a tiltott 
kábítószerek használata. A programnak 
hozzá kell járulnia továbbá a kábítószer-
fogyasztással kapcsolatos 
egészségkárosodás, az egészségtelen 
táplálkozási szokások és a mozgásszegény 
életmód, valamint a 
környezetszennyezésnek való kitettség 
visszaszorításához, és elő kell mozdítania 
az egészséges életmódot támogató 
környezet kialakítását, hogy kiegészítse a 
tagállamok e területeken hozott 
intézkedéseit. A programnak ezért hozzá 
kell járulnia az európai zöld megállapodás, 
„a termelőtől a fogyasztóig” stratégia, 
valamint a biodiverzitási stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához.

(18) A programnak ezért hozzá kell 
járulnia az egyének egész élete során 
történő betegségmegelőzéshez és az 
egészségfejlesztéshez azáltal, hogy 
foglalkozik az olyan egészségügyi 
kockázati tényezőkkel, mint a dohányzás 
és a kapcsolódó termékek használata, 
valamint az azok füstjének való kitettség, a 
káros alkoholfogyasztás és a tiltott 
kábítószerek használata. A programnak 
hozzá kell járulnia továbbá a kábítószer-
fogyasztással kapcsolatos 
egészségkárosodás, az egészségtelen 
táplálkozási szokások és a mozgásszegény 
életmód, valamint a 
környezetszennyezésnek való kitettség 
visszaszorításához, és elő kell mozdítania 
az egészséges életmódot támogató 
környezet kialakítását, hogy kiegészítse a 
tagállamok e területeken hozott 
intézkedéseit. A program ezért az európai 
zöld megállapodás, a „termelőtől 
fogyasztóig” stratégia és a biodiverzitási 
stratégia célkitűzéseihez is hozzájárul, és 
teljes mértékben összhangban van a 
Párizsi Megállapodással és az Unió 
klímasemlegességi céljaival.

Or. fi
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Módosítás 70
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A program szinergiában és 
kiegészítő jelleggel fog működni más uniós 
szakpolitikákkal, programokkal és 
alapokkal, például az olyan programok 
keretében végrehajtott fellépésekkel, mint a 
Digitális Európa program, az Európai 
horizont, az uniós polgári védelmi 
mechanizmus keretében létrehozott rescEU 
tartalék, a Szükséghelyzeti Támogatási 
Eszköz, az Európai Szociális Alap Plusz 
(ESZA+, többek között a több millió uniós 
munkavállaló egészségének és 
biztonságának fokozott védelmét biztosító 
szinergiák vonatkozásában), beleértve 
annak foglalkoztatási és szociális 
innovációs ágát (EaSI), az InvestEU Alap, 
az Egységes piac program, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, 
beleértve a reformösztönző eszközt, az 
Erasmus, az Európai Szolidaritási Testület, 
a szükséghelyzeti munkanélküliségi 
kockázatokat mérséklő ideiglenes 
támogatást nyújtó európai eszköz (SURE), 
valamint az EU külső tevékenységgel 
kapcsolatos eszközei, például a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz, valamint az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 
III.Adott esetben közös szabályok 
megállapítására kerül majd sor az alapok 
közötti összhang és kiegészítő jelleg 
biztosítása érdekében – gondoskodva az 
egyes szakpolitikák sajátosságainak 
tiszteletben tartásáról –, továbbá e 
szakpolitikák, programok és alapok 
stratégiai követelményeivel, például az 
ERFA és az ESZA+ szerinti 
előfeltételekkel való összhang 
megteremtése céljából.

(20) A program szinergiában és 
kiegészítő jelleggel fog működni más uniós 
szakpolitikákkal, programokkal és 
alapokkal, például az olyan programok 
keretében végrehajtott fellépésekkel, mint a 
Digitális Európa program, az Európai 
horizont, az uniós polgári védelmi 
mechanizmus keretében létrehozott rescEU 
tartalék, a Szükséghelyzeti Támogatási 
Eszköz, az Európai Szociális Alap Plusz 
(ESZA+, többek között a több millió uniós 
munkavállaló egészségének és 
biztonságának fokozott védelmét biztosító 
szinergiák vonatkozásában), beleértve 
annak foglalkoztatási és szociális 
innovációs ágát (EaSI), az InvestEU Alap, 
az Egységes piac program, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, 
beleértve a reformösztönző eszközt, az 
Erasmus, az Európai Szolidaritási Testület, 
a szükséghelyzeti munkanélküliségi 
kockázatokat mérséklő ideiglenes 
támogatást nyújtó európai eszköz (SURE), 
valamint az EU külső tevékenységgel 
kapcsolatos eszközei, például a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz, az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz III, 
valamint az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA). 
Adott esetben közös szabályokat kell 
meghatározni az alapok közötti összhang 
és az egymást kiegészítő jelleg biztosítása 
érdekében – biztosítva ugyanakkor az 
egyes szakpolitikák sajátosságainak 
tiszteletben tartását –, valamint az ezen 
politikák, programok és alapok olyan 
stratégiai követelményeihez való 
igazodásra tekintettel, mint például az 
ERFA és az ESZA+ előfeltételei.
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Or. en

Módosítás 71
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A program szinergiában és 
kiegészítő jelleggel fog működni más uniós 
szakpolitikákkal, programokkal és 
alapokkal, például az olyan programok 
keretében végrehajtott fellépésekkel, mint a 
Digitális Európa program, az Európai 
horizont, az uniós polgári védelmi 
mechanizmus keretében létrehozott rescEU 
tartalék, a Szükséghelyzeti Támogatási 
Eszköz, az Európai Szociális Alap Plusz 
(ESZA+, többek között a több millió uniós 
munkavállaló egészségének és 
biztonságának fokozott védelmét biztosító 
szinergiák vonatkozásában), beleértve 
annak foglalkoztatási és szociális 
innovációs ágát (EaSI), az InvestEU Alap, 
az Egységes piac program, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, 
beleértve a reformösztönző eszközt, az 
Erasmus, az Európai Szolidaritási Testület, 
a szükséghelyzeti munkanélküliségi 
kockázatokat mérséklő ideiglenes 
támogatást nyújtó európai eszköz (SURE), 
valamint az EU külső tevékenységgel 
kapcsolatos eszközei, például a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz, valamint az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 
III.Adott esetben közös szabályok 
megállapítására kerül majd sor az alapok 
közötti összhang és kiegészítő jelleg 
biztosítása érdekében – gondoskodva az 
egyes szakpolitikák sajátosságainak 
tiszteletben tartásáról –, továbbá e 
szakpolitikák, programok és alapok 
stratégiai követelményeivel, például az 
ERFA és az ESZA+ szerinti 

(20) A program szinergiában és 
kiegészítő jelleggel fog működni más uniós 
szakpolitikákkal, programokkal és 
alapokkal, például az olyan programok 
keretében végrehajtott fellépésekkel, mint a 
Digitális Európa program, az Európai 
horizont, az uniós polgári védelmi 
mechanizmus keretében létrehozott rescEU 
tartalék, a Szükséghelyzeti Támogatási 
Eszköz, az Európai Szociális Alap Plusz 
(ESZA+, többek között a több millió uniós 
munkavállaló egészségének és 
biztonságának fokozott védelmét biztosító 
szinergiák vonatkozásában), beleértve 
annak foglalkoztatási és szociális 
innovációs ágát (EaSI), az InvestEU Alap, 
az Egységes piac program, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, 
beleértve a reformösztönző eszközt, az 
Erasmus, az Európai Szolidaritási Testület, 
a szükséghelyzeti munkanélküliségi 
kockázatokat mérséklő ideiglenes 
támogatást nyújtó európai eszköz (SURE), 
valamint az EU külső tevékenységgel 
kapcsolatos eszközei, például a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz, valamint az 
Előcsatlakozási Támogatási Eszköz III. 
Adott esetben közös szabályokat kell 
meghatározni az alapok közötti összhang 
és az egymást kiegészítő jelleg biztosítása 
és a finanszírozás átfedésének vagy 
megkettőzésének elkerülése érdekében – 
biztosítva ugyanakkor az egyes 
szakpolitikák sajátosságainak tiszteletben 
tartását –, valamint az ezen politikák, 
programok és alapok olyan stratégiai 
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előfeltételekkel való összhang 
megteremtése céljából.

követelményeihez való igazodásra 
tekintettel, mint például az ERFA és az 
ESZA+ előfeltételei.

Or. en

Módosítás 72
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az EU az egészségügyért 
programnak ki kell használnia az 
egészségügyre szakosodott európai és 
nemzeti ügynökségek potenciális 
hozzáadott értékét.

Or. en

Módosítás 73
Hélène Laporte

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Figyelembe kell venni azokat a 
gyakorlati intézkedéseket, amelyek 
ösztönzik a gyógyszerkészítmények 
körültekintő használatát és felhívják a 
figyelmet erre a kérdésre, ösztönzik a 
képzést és a kockázatértékelést, csökkentik 
a gyártók kibocsátásait, csökkentik a 
hulladékot és javítják a szennyvízkezelést.

Or. fr

Módosítás 74
Johan Van Overtveldt
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Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az Unió egészségügyi 
jogalkotásának közvetlen hatása van a 
polgárok életére, az egészségügyi 
rendszerek hatékonyságára és ellenálló 
képességére, valamint a belső piac 
megfelelő működésére. Az orvosi 
eszközökre és technológiákra 
(gyógyszerekre, orvostechnikai eszközökre 
és emberi eredetű anyagokra), valamint a 
dohánytermékekkel kapcsolatos 
jogalkotásra, a betegeket a határon átnyúló 
egészségügyi ellátásban megillető jogokra 
és a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekre vonatkozó 
keretszabályozás alapvető fontosságú az 
uniós egészségvédelem szempontjából. A 
programnak ezért támogatnia kell az uniós 
egészségügyi jogszabályok kidolgozását, 
végrehajtását és érvényesítését, valamint 
magas színvonalú, összehasonlítható és 
megbízható adatokat kell szolgáltatnia a 
szakpolitikai döntéshozatal és a nyomon 
követés alátámasztására.

(25) Az Unió egészségügyi 
jogalkotásának közvetlen hatása van a 
polgárok életére, az egészségügyi 
rendszerek hatékonyságára és ellenálló 
képességére, valamint a belső piac 
megfelelő működésére. Az orvosi 
eszközökre és technológiákra 
(gyógyszerekre, orvostechnikai eszközökre 
és emberi eredetű anyagokra), valamint a 
dohánytermékekkel kapcsolatos 
jogalkotásra, a betegeket a határon átnyúló 
egészségügyi ellátásban megillető jogokra 
és a határokon át terjedő súlyos 
egészségügyi veszélyekre vonatkozó 
keretszabályozás alapvető fontosságú az 
uniós egészségvédelem szempontjából. A 
programnak ezért a kulcsfontosságú 
partnerekkel – például az Európai 
Gyógyszerügynökséggel és az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központtal – együttműködve támogatnia 
kell az uniós egészségügyi jogszabályok 
kidolgozását, végrehajtását és 
érvényesítését, valamint magas színvonalú, 
összehasonlítható és megbízható adatokat 
kell szolgáltatnia a szakpolitikai 
döntéshozatal és a nyomon követés 
alátámasztására.

Or. en

Módosítás 75
Silvia Modig

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A teljes egészében vagy részben az 
uniós költségvetésből finanszírozott 
beruházások hozzáadott értékének 
optimalizálása érdekében szinergiákra kell 

(30) A teljes egészében vagy részben az 
uniós költségvetésből finanszírozott 
beruházások hozzáadott értékének 
optimalizálása érdekében szinergiákra kell 
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törekedni különösen az uniós egészségügyi 
cselekvési program és más uniós 
programok között, beleértve a megosztott 
irányítás alá tartozókat is. E szinergiák 
maximalizálása érdekében biztosítani kell a 
kulcsfontosságú támogató 
mechanizmusokat, beleértve az uniós 
egészségügyi cselekvési program és 
valamely más uniós program keretében 
végrehajtott intézkedések kumulatív 
finanszírozását, feltéve, hogy az ilyen 
kumulatív finanszírozás nem haladja meg a 
fellépés teljes elszámolható költségét. E 
célból ennek a rendeletnek megfelelő 
szabályokat kell megállapítania, különös 
tekintettel arra a lehetőségre, hogy 
ugyanazokat a költségeket vagy kiadásokat 
arányosan jelentsék be az uniós 
egészségügyi cselekvési programhoz és 
valamely más uniós programhoz 
kapcsolódóan.

törekedni különösen az uniós egészségügyi 
cselekvési program és más uniós 
programok között, beleértve a megosztott 
irányítás alá tartozókat is. E szinergiák 
maximalizálása érdekében biztosítani kell a 
kulcsfontosságú támogató 
mechanizmusokat, beleértve az uniós 
egészségügyi cselekvési program és 
valamely más uniós program keretében 
végrehajtott intézkedések kumulatív 
finanszírozását, feltéve, hogy az ilyen 
kumulatív finanszírozás nem haladja meg a 
fellépés teljes elszámolható költségét. E 
célból ennek a rendeletnek megfelelő 
szabályokat kell megállapítania, különös 
tekintettel arra a lehetőségre, hogy 
ugyanazokat a költségeket vagy kiadásokat 
arányosan jelentsék be az uniós 
egészségügyi cselekvési programhoz és 
valamely más uniós programhoz 
kapcsolódóan. A költségeket részletes és 
átlátható módon be kell jelenteni.

Or. fi

Módosítás 76
Margarida Marques

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) Figyelembe véve, hogy egy 
ambiciózus uniós egészségügyi 
programnak az Európai Helyreállítási 
Eszközt és a hosszú távú uniós 
költségvetést (2021–2027) követően is 
fenn kell maradnia, fontos lenne tovább 
lépni az európai egészségügyi unió felé. 
Egy európai egészségügyi unió felé, amely 
a közegészségügyi igényekre adott 
összehangolt és inkluzív európai stratégia 
révén sokkal nagyobb szerepet biztosíthat 
az EU-nak az egészségügy területén. Az 
EU-nak egy európai egészségügyi unió 
formájában határozottabb vezető szerepre 
van szüksége egészségügyi rendszereink 
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megerősítéséhez és annak biztosításához, 
hogy azok képesek legyenek ellenállni az 
egészségügyi vészhelyzeteknek.

Or. en

Módosítás 77
Silvia Modig

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Tekintettel az éghajlatváltozás 
kezelésének fontosságára a Párizsi 
Megállapodás végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokkal és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival 
összhangban, ez a program hozzájárul 
majd az éghajlati szempontoknak az uniós 
szakpolitikákban történő általános 
érvényesítéséhez, valamint annak az 
általános célkitűzésnek a teljesítéséhez, 
hogy az uniós költségvetési kiadások 
legalább 25 %-a éghajlat-politikai célok 
eléréséhez járuljon hozzá. A releváns 
tevékenységek meghatározására a program 
előkészítése és végrehajtása során, újbóli 
értékelésükre pedig a program félidős 
értékelés keretében kerül sor.

(40) Tekintettel az éghajlatváltozás 
kezelésének szükségességére a Párizsi 
Megállapodás végrehajtására tett uniós 
kötelezettségvállalásokkal és az ENSZ 
fenntartható fejlődési céljaival 
összhangban, ez a program hozzájárul 
majd az éghajlati szempontoknak az uniós 
szakpolitikákban történő általános 
érvényesítéséhez, valamint annak az 
általános célkitűzésnek a teljesítéséhez, 
hogy az uniós költségvetési kiadások 
legalább 50%-a éghajlat-politikai és a 
biodiverzitással összefüggő célok 
eléréséhez járuljon hozzá. A releváns 
tevékenységek meghatározására a program 
előkészítése és végrehajtása során, 
értékelésükre és – szükség esetén – 
kiigazításukra pedig a program félidős 
értékelés keretében kerül sor.

Or. fi

Módosítás 78
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A program végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani a tagállamoknak az 

(42) A program végrehajtása során 
tiszteletben kell tartani a tagállamoknak az 
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egészségügyi szakpolitikájuk 
meghatározására, valamint az egészségügyi 
szolgáltatások és az orvosi ellátás 
megszervezésére és biztosítására 
vonatkozó hatáskörét.

egészségügyi szakpolitikájuk 
meghatározására, valamint az egészségügyi 
szolgáltatások és az orvosi ellátás 
megszervezésére és biztosítására 
vonatkozó hatáskörét. Az uniós 
finanszírozású program végrehajtásának 
elősegítése érdekében technikai 
segítségnyújtást kell biztosítani a 
rászoruló tagállamok számára a 
finanszírozás végrehajtásához szükséges 
megfelelő földrajzi lefedettség biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 79
Silvia Modig

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Tekintettel az emberi egészséget 
fenyegető, határokon át terjedő veszélyek 
jellegére és lehetséges léptékére, a 
tagállamok önmagukban nem tudják 
kielégítően megvalósítani azt a célkitűzést, 
hogy megvédjék az Unió lakosságát az 
ilyen veszélyektől, valamint fokozzák a 
válságmegelőzést és a válságokkal 
szembeni felkészültséget. A 
szubszidiaritásnak az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében meghatározott 
elvével összhangban a közegészség magas 
szintű védelmére irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása, a gyógyszerek, 
orvostechnikai eszközök és más, a válság 
szempontjából releváns termékek Unión 
belüli rendelkezésre állásának és 
megfizethetőségének javítása, az innováció 
előmozdítása, a tagállamok közötti 
integrált és összehangolt munka és a bevált 
gyakorlatok végrehajtásának támogatása, 
valamint az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés terén Unió-szerte mutatkozó 
egyenlőtlenségek kezelése érdekében is sor 
kerülhet uniós szintű fellépésre oly módon, 

(43) Tekintettel az emberi egészséget 
fenyegető, határokon át terjedő veszélyek 
jellegére és lehetséges léptékére, a 
tagállamok önmagukban nem tudják 
kielégítően megvalósítani azt a célkitűzést, 
hogy megvédjék az Unióban élő 
embereket az ilyen veszélyektől, valamint 
fokozzák a válságmegelőzést és a 
válságokkal szembeni felkészültséget. A 
szubszidiaritásnak az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében meghatározott 
elvével összhangban a közegészség magas 
szintű védelmére irányuló tagállami 
erőfeszítések támogatása, a gyógyszerek, 
orvostechnikai eszközök és más, a válság 
szempontjából releváns termékek Unión 
belüli rendelkezésre állásának és 
megfizethetőségének javítása, az innováció 
előmozdítása, a tagállamok közötti 
integrált és összehangolt munka és a bevált 
gyakorlatok végrehajtásának támogatása, 
valamint az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés terén Unió-szerte mutatkozó 
egyenlőtlenségek kezelése érdekében is sor 
kerülhet uniós szintű fellépésre oly módon, 
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hogy az olyan hatékonyságnövekedést és 
hozzáadott értéket eredményezzen, amely 
tagállami szintű fellépéssel nem érhető el, 
tiszteletben tartva egyúttal a tagállamok 
hatáskörét és felelősségi körét a program 
hatálya alá tartozó területeken. Az 
arányosság említett cikkben foglalt 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az e célok eléréséhez szükséges 
mértéket.

hogy az olyan hatékonyságnövekedést és 
hozzáadott értéket eredményezzen, amely 
tagállami szintű fellépéssel nem érhető el, 
tiszteletben tartva egyúttal a tagállamok 
hatáskörét és felelősségi körét a program 
hatálya alá tartozó területeken. Az 
ugyanezen cikkben foglalt arányossági 
elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az e célok eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. fi

Módosítás 80
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) Mivel ez a program a negyedik 
kezdeményezés az egészségügy területén 
szerte az EU-ban, e programok folytatását 
2027 után is figyelembe kell venni, az 
Európai Parlament által jóváhagyott 
értékelő jelentésnek megfelelően, amely 
hozzájárul fellépésük megszilárdításához.

Or. en

Módosítás 81
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program általános célkitűzései – adott 
esetben a globális egészségszemlélettel 
összhangban – a következők:

A program magas szintű 
egészségvédelemre és 
betegségmegelőzésre irányuló általános 
célkitűzései – adott esetben a globális 
egészségszemlélettel összhangban és a 
fenntartható fejlesztési célok által 
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vezérelve annak biztosítása érdekében, 
hogy az Unió és a tagállamok elérjék a 3. 
fenntartható fejlesztési cél („Az 
egészséges élet biztosítása és a jólét 
előmozdítása minden korosztály 
számára”) célkitűzéseit – a következők:

Or. en

Módosítás 82
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. hozzájárulás az emberi egészség 
magas szintű védelméhez és a 
betegségmegelőzéshez, az egészségügyi 
ellátás biztonságosabbá tétele, az egészség 
terén mutatkozó egyenlőtlenségek 
csökkentése, a születéskor várható 
élettartam növelése, az egészségüggyel 
kapcsolatos uniós jogszabályok 
megerősítése és támogatása többek között 
a környezeti egészség területén, valamint 
az egészség előmozdítása minden 
szakpolitikában.

Or. en

Módosítás 83
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. az egészségügyi rendszerek és 
személyzet megerősítése a népegészségügy 
általános színvonalának javítása 
érdekében, többek között a digitális 

3. hozzájárulás az egészségügyi 
rendszerek és személyzet 
hatékonyságához, hozzáférhetőségéhez és 
ellenálló képességéhez
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transzformáció, valamint a tagállamok 
közötti integrált és összehangolt munka, 
továbbá a bevált gyakorlatok és az adatok 
megosztásának folyamatos megvalósítása 
révén.

Or. en

Módosítás 84
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a közegészség általános szintjének 
növelése

Or. en

Módosítás 85
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. az Unió azon képességének 
megerősítése, hogy megelőzze a határokon 
át terjedő súlyos egészségügyi veszélyeket, 
felkészüljön és reagáljon azokra, valamint 
kezelje az egészségügyi válságokat, többek 
között a sürgősségi egészségügyi ellátással 
kapcsolatos kapacitás koordinálása, 
biztosítása és kialakítása, az adatgyűjtés és 
a felügyelet révén;

1. teljes mértékben az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 168. 
cikkének (5) bekezdésével összhangban az 
Unió – többek között az Európai 
Gyógyszerügynökség és az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ – azon képességének 
megerősítése, hogy megelőzze a határokon 
át terjedő súlyos egészségügyi veszélyeket, 
felkészüljön és reagáljon azokra, valamint 
kezelje az egészségügyi válságokat, többek 
között a sürgősségi egészségügyi ellátással 
kapcsolatos kapacitás koordinálása, 
biztosítása és kialakítása, az adatgyűjtés és 
a felügyelet révén;
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Or. en

Módosítás 86
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának, hozzáférhetőségének, 
fenntarthatóságának és ellenálló 
képességének erősítése, többek között a 
digitális transzformációnak, a digitális 
eszközök és szolgáltatások elterjedésének, 
a rendszerszintű reformoknak, az új ellátási 
modellek és az egyetemes egészségügyi 
ellátás végrehajtásának a támogatása révén, 
valamint az egészségügyi egyenlőtlenségek 
kezelése;

4. az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának, hozzáférhetőségének, 
fenntarthatóságának és ellenálló 
képességének erősítése, többek között a 
digitális transzformációnak, a digitális 
eszközök és szolgáltatások elterjedésének, 
a rendszerszintű reformoknak, az új ellátási 
modellek és az egyetemes egészségügyi 
ellátás végrehajtásának a támogatása révén, 
valamint az egészségügyi és egészségügyi 
ellátáshoz és gyógyszerekhez való 
hozzáférés terén fennálló 
egyenlőtlenségek kezelése;

Or. en

Módosítás 87
Nils Ušakovs

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. az oktatás, a képzés és az új 
ellátási modellekre, a digitális 
átalakulásra, eszközökre és 
szolgáltatásokra vonatkozó 
információkhoz való hozzáférés 
biztosítását célzó tevékenységek 
támogatása;

Or. en
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Módosítás 88
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. az egészséggel és az egészséggel 
kapcsolatos problémákkal foglalkozó 
európai szintű civil szervezetek 
támogatása;

Or. en

Módosítás 89
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. a környezeti kockázati tényezők – 
többek között az élelmiszerekben, vízben, 
levegőben és egyéb forrásokban található 
szennyező anyagok – kumulatív 
egészségügyi hatásainak nyomon 
követését célzó támogatási tevékenységek, 
valamint az uniós jogszabályok 
egészségügyi hatásait nyomon követő 
tevékenységek, mint például a 
farmakovigilancia és hasonló 
tevékenységek;

Or. en

Módosítás 90
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra, így például előkészítő, 
nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és 
értékelési intézkedésekre, ideértve a 
szervezeti információtechnológiai 
rendszereket is.

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 
felhasználható a program végrehajtásához 
kapcsolódó technikai és igazgatási 
segítségnyújtásra a tagállamok részére, így 
például előkészítő, nyomonkövetési, 
kontroll-, ellenőrzési és értékelési 
tevékenységekre, ideértve a vállalati 
információtechnológiai rendszereket, a 
megfelelő földrajzi lefedettség biztosítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 91
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A programot az (EU, Euratom) 
2018/1046 rendelettel összhangban 
közvetlen irányítással, vagy az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában említett szervek 
révén közvetett irányítással kell 
végrehajtani.

(1) A programot az (EU, Euratom) 
2018/1046 rendelettel összhangban 
közvetlen irányítással, vagy az (EU, 
Euratom) 2018/1046 rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában említett szervek 
révén közvetett irányítással kell 
végrehajtani a más uniós szintű 
finanszírozási programmal való átfedés és 
a finanszírozás megkettőzésének 
elkerülése érdekében.

Or. en

Módosítás 92
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság az egészségügyi ág 
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végrehajtása céljából együttműködést 
alakít ki az illetékes nemzetközi 
szervezetekkel, például az Egyesült 
Nemzetek Szervezetével és annak 
szakosodott intézményeivel, különösen az 
Egészségügyi Világszervezettel (WHO), 
valamint az Európa Tanáccsal és a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezettel (OECD) az uniós és 
nemzetközi szintű intézkedések 
eredményességének és hatékonyságának 
maximalizálása érdekében.

Or. en

Módosítás 93
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság konzultál a tagállamok 
egészségügyi hatóságaival az 
egészségfejlesztéssel, a 
betegségmegelőzéssel és a nem fertőző 
betegségek kezelésével foglalkozó 
irányítócsoport vagy más érintett 
bizottsági szakértői csoport keretében, 
valamint az érdekelt felekkel, különösen 
az egészségügyi ágazat szakmai 
testületeivel és az e területen tevékenykedő 
nem kormányzati szervezetekkel a 
program végrehajtásának minden 
szakaszában.

Or. en

Módosítás 94
Silvia Modig

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A finanszírozást az átláthatóság és a 
nyomonkövethetőség elvével összhangban 
kell nyújtani annak érdekében, hogy 
lehetővé váljon az egészséggel kapcsolatos 
valamennyi célkitűzés elérése felé tett 
előrehaladás nyomon követése és 
értékelése.

Or. fi

Módosítás 95
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén szabályokat állapíthat meg a 
következők vonatkozásában:

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén szabályokat állapíthat meg a 
következők vonatkozásában:

Or. en

Módosítás 96
Johan Van Overtveldt

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programot az (EU, Euratom) 2018/1046 
rendelet 110. cikkében említett 
munkaprogramokon keresztül kell 
végrehajtani. A munkaprogramok adott 
esetben meghatározzák a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget.

A Bizottság az (EU, Euratom) 2018/1046 
rendelet 110. cikkében említett 
munkaprogramokat fogad el a 23. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően végrehajtási 
jogi aktusok révén. A munkaprogramok 
adott esetben meghatározzák a 
vegyesfinanszírozási műveletekre 
fenntartott teljes összeget.

Or. en
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Módosítás 97
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program 3. és 4. cikkben 
meghatározott általános és konkrét 
célkitűzéseinek megvalósítása terén tett 
előrelépésekről szóló jelentéshez 
használandó mutatókat a II. melléklet 
tartalmazza.

1. A program 3. és 4. cikkben 
meghatározott általános és konkrét 
célkitűzéseinek megvalósítása terén tett 
előrelépésekről szóló jelentéshez 
használandó mutatókat a II. melléklet 
tartalmazza. Az elemző tevékenységek 
eredményeit továbbá nyilvánosságra kell 
hozni azok lezárását követően.

Or. en

Módosítás 98
Silvia Modig

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság folyamatosan 
figyelemmel kíséri az EU az 
egészségügyért program végrehajtását. A 
teljesítményjelentésnek átláthatónak kell 
lennie, és minden vonatkozó információt 
a nyilvánosság rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. fi

Módosítás 99
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – a pont – i a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. alapvető egészségügyi 
infrastruktúra, például fizikai struktúrák 
és támogató rendszerek és szolgáltatások 
(épületek, áram, villamos energia, víz, 
szennyvízelvezetés és távközlés), amelyek 
az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásának sarokkövét képezik;

Or. en

Módosítás 100
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az uniós egészségügyi jogszabályok 
és intézkedések végrehajtása, érvényesítése 
és nyomon követése, valamint a jogi 
követelmények végrehajtásának technikai 
támogatása;

i. az uniós egészségügyi jogszabályok 
és intézkedések végrehajtása, érvényesítése 
és nyomon követése, valamint a jogi 
követelmények végrehajtásának technikai 
támogatása, többek között a környezeti 
egészség területén;

Or. en

Módosítás 101
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. az egészség valamennyi 
szakpolitikában való érvényesítésére 
irányuló uniós szakpolitikai döntéshozatal 
és különösen a gyógyászati termékek 
előállításával, használatával és 
ártalmatlanításával kapcsolatos 
környezeti kockázatok értékelésének és 
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megfelelő kezelésének megerősítésére 
irányuló intézkedések;

Or. en

Módosítás 102
Silvia Modig

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. adatbázisok és digitális eszközök, 
valamint interoperabilitásuk fejlesztése és 
működtetése, beleértve adott esetben az 
egyéb, például a világűrbe telepített 
érzékelő technológiákkal való 
interoperabilitásukat is;

iv. adatbázisok és digitális eszközök, 
valamint interoperabilitásuk fejlesztése és 
működtetése;

Or. fi

Módosítás 103
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – d pont – xi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xi. a transznacionális együttműködés 
tekintetében érdekelt felek.

xi. a transznacionális együttműködés 
tekintetében érdekelt felek és az uniós 
szinten működő érdekelt felek.

Or. en

Módosítás 104
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – iv pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a kiszolgáltatott csoportok 
egészségügyi veszélyekkel szembeni 
védelmét célzó megelőző intézkedések, 
valamint a válságelhárításnak és -
kezelésnek e kiszolgáltatott csoportok 
szükségleteihez való hozzáigazítását célzó 
intézkedések;

iv. a kiszolgáltatott csoportok 
egészségügyi veszélyekkel szembeni 
védelmét célzó megelőző intézkedések, 
valamint a válságelhárításnak és -
kezelésnek e kiszolgáltatott csoportok 
szükségleteihez való hozzáigazítását célzó 
intézkedések, ideértve az érintettek 
helytálló és megfelelő tájékoztatását is, 
különös figyelemmel a fogyatékkal élőkre;

Or. en

Módosítás 105
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az egészségügyi válságok járulékos, 
különösen a mentális egészséget, a 
krónikus betegségekben szenvedő 
betegeket és más kiszolgáltatott 
csoportokat érintő egészségügyi 
következményeinek kezelésére irányuló 
intézkedések;

v. az egészségügyi válságok járulékos, 
különösen a mentális egészséget érintő 
egészségügyi következményeinek 
enyhítésére, valamint a krónikus 
betegségekben szenvedő betegeket, 
fogyatékkal élőket és más kiszolgáltatott 
csoportokat érintő különös 
következmények enyhítésére irányuló 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 106
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a válság tekintetében releváns 
réspiaci termékekre vonatkozóan a gyors 

vi. a válság tekintetében releváns 
réspiaci termékekre vonatkozóan a gyors 
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reagálási kapacitás, a kutatás, a fejlesztés, a 
laboratóriumi kapacitások, a gyártás és a 
bevezetés megerősítésére irányuló 
intézkedések;

reagálási kapacitás, a kutatás, a fejlesztés, a 
laboratóriumi kapacitások, a gyártás és a 
bevezetés megerősítésére, valamint a 
termékek rendelkezésre állásásának 
biztosítására irányuló intézkedések;

Or. en

Módosítás 107
Silvia Modig

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – f pont – viii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viii. az állatok egészsége, a környezeti 
tényezők és az emberi betegségek közötti 
kapcsolatra vonatkozó vizsgálatokat, 
kockázatértékelést és kockázatkezelési 
munkát támogató intézkedések, többek 
között egészségügyi válságok idején.

viii. az állatok egészsége, az 
éghajlatváltozás hatása, a biológiai 
sokféleség csökkenése és más környezeti 
tényezők, valamint az emberi betegségek 
közötti kapcsolatra vonatkozó 
vizsgálatokat, kockázatértékelést és 
kockázatkezelési munkát támogató 
intézkedések, többek között egészségügyi 
válságok idején.

Or. fi

Módosítás 108
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – j pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az egészségügyi ellátás és az 
egészségügyi rendszerek digitális 
transzformációjának támogatása, többek 
között teljesítményértékelés és 
kapacitásépítés révén az innovatív 
eszközök és technológiák bevezetése 
érdekében; az egészségügyi szakemberek 
digitális továbbképzése;

ii. az egészségügyi ellátás és az 
egészségügyi rendszerek digitális 
transzformációjának támogatása, többek 
között teljesítményértékelés és 
kapacitásépítés révén az innovatív 
eszközök és technológiák bevezetése, 
valamint a lakosság egészségügyi 
tájékozottsága érdekében; az egészségügyi 
szakemberek digitális továbbképzése;
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Or. en

Módosítás 109
Silvia Modig

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – j pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. digitális eszközök és infrastruktúrák 
telepítésének és a tagállamokon belüli és 
azok közötti, valamint a tagállamok és az 
uniós intézmények és szervek közötti 
interoperabilitásának támogatása; az 
európai egészségügyi adattér részeként 
megfelelő irányítási struktúrák és 
fenntartható, interoperábilis uniós 
egészségügyi információs rendszerek 
kialakítása, valamint a polgárok 
egészségügyi adataikhoz való 
hozzáférésének és azok feletti 
ellenőrzésüknek a megerősítése;

iii. digitális eszközök és infrastruktúrák 
telepítésének és a tagállamokon belüli és 
azok közötti, valamint a tagállamok és az 
uniós intézmények és szervek közötti 
interoperabilitásának támogatása a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
elveknek megfelelően; az európai 
egészségügyi adattér részeként megfelelő 
irányítási struktúrák és fenntartható, 
interoperábilis uniós egészségügyi 
információs rendszerek kialakítása, 
valamint a polgárok egészségügyi 
adataikhoz való hozzáférésének, 
kezelésének és az azok feletti 
ellenőrzésüknek a megerősítése;

Or. fi

Módosítás 110
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – j pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a távorvoslás/távegészségügy 
optimális használatának (többek között a 
távoli területek esetében a műholdas 
kommunikációnak) a támogatása, a 
digitálisan vezérelt szervezési innováció 
előmozdítása az egészségügyi 
létesítményekben, valamint a polgárok 
önrendelkezését és a személyközpontú 
ellátást támogató digitális eszközök 
előmozdítása.

iv. a távorvoslás/távegészségügy 
optimális használatának támogatása a 
rendelkezésre álló legújabb digitális 
technológiák, például a robotika és a 
mesterséges intelligencia alkalmazásával, 
valamint a távoli területek esetében a 
műholdas kommunikáció használata, a 
digitálisan vezérelt szervezési innováció 
előmozdítása az egészségügyi 
létesítményekben, valamint a polgárok 
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önrendelkezését és a személyközpontú 
ellátást támogató digitális eszközök 
előmozdítása.

Or. en

Módosítás 111
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – j pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a távorvoslás/távegészségügy 
optimális használatának (többek között a 
távoli területek esetében a műholdas 
kommunikációnak) a támogatása, a 
digitálisan vezérelt szervezési innováció 
előmozdítása az egészségügyi 
létesítményekben, valamint a polgárok 
önrendelkezését és a személyközpontú 
ellátást támogató digitális eszközök 
előmozdítása.

iv. a távorvoslás/távegészségügy 
optimális használatának (többek között a 
távoli területek esetében a műholdas 
kommunikációnak) a támogatása, a 
digitálisan vezérelt szervezési innováció 
előmozdítása az egészségügyi 
létesítményekben, valamint a polgárok 
önrendelkezését és a személyközpontú 
ellátást támogató digitális eszközök 
előmozdítása, amelyek korlátozzák az 
egészségügy területén fennálló 
egyenlőtlenségeket.

Or. en

Módosítás 112
Rasmus Andresen
on behalf of the Verts/ALE Group

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – k pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az orvosi terápiákkal vagy a 
betegségek okaival kapcsolatos hamis 
hírek kezelésére irányuló kommunikáció.

Or. en


