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Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-
handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning 
(EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")
(COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2020)0405),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 168, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0152/2020),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af ... fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 1,

– der henviser til udtalelse af … fra Regionsudvalget2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og 
Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A9-0000/2020),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Den 11. marts 2020 erklærede 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at 
udbruddet af coronavirus (covid-19) var en 
global pandemi. Pandemien har forårsaget 
en hidtil uset global sundhedskrise med 
alvorlige socioøkonomiske konsekvenser 
og menneskelige lidelser til følge.

(5) Den 11. marts 2020 erklærede 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at 
udbruddet af den nye SARS-CoV-2 
coronavirus og den dermed forbundet 
luftvejssygdom (covid-19) var en global 
pandemi. Pandemien, og mere specifikt 
den dermed forbundne alvorlige akutte 
luftvejssygdom, der fører til både for tidlig 
død og kroniske lungelidelser, har 
forårsaget en hidtil uset global 
sundhedskrise med alvorlige 
socioøkonomiske konsekvenser og 
menneskelige lidelser til følge. Krisens 
alvor viser også vigtigheden af EU-
foranstaltninger til håndtering af 
luftvejssygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Selv om medlemsstaterne er 
ansvarlige for deres sundhedspolitikker, 
forventes de at beskytte folkesundheden i 
en ånd af europæisk solidaritet8. 
Erfaringerne fra den igangværende covid-
19-krise har vist, at der er behov for 
yderligere resolut handling på EU-plan for 
at støtte samarbejde og koordinering 
mellem medlemsstaterne med henblik på at 
forbedre forebyggelse og forhindre 
udbredelsen af alvorlige menneskelige 
sygdomme på tværs af grænserne, at 

(6) Selv om medlemsstaterne er 
ansvarlige for deres sundhedspolitikker, 
forventes de at beskytte folkesundheden i 
en ånd af europæisk solidaritet8. 
Erfaringerne fra den igangværende covid-
19-krise har vist, at der er behov for 
yderligere resolut handling på EU-plan for 
at støtte samarbejde og koordinering 
mellem medlemsstaterne med henblik på at 
forbedre forebyggelse og forhindre 
udbredelsen af alvorlige menneskelige 
sygdomme på tværs af grænserne, at 
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bekæmpe andre alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler og 
beskytte menneskers sundhed og velfærd i 
Unionen.

udvikle og tilgængeliggøre produkter til 
forebyggelse og behandling af sygdomme, 
at bekæmpe andre alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler og 
beskytte menneskers sundhed og velfærd i 
Unionen.

__________________ __________________
8 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Den Europæiske Centralbank, Den 
Europæiske Investeringsbank og 
Eurogruppen om en koordineret 
økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet 
(COM(2020) 112 final af 13.3.2020).

8 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, 
Den Europæiske Centralbank, Den 
Europæiske Investeringsbank og 
Eurogruppen om en koordineret 
økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet 
(COM(2020) 112 final af 13.3.2020).

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Selv om Unionens indsats på 
sundhedsområdet er begrænset, bør 
Unionen have kapacitet til at imødegå 
fremtidige bekymrende realiteter og 
sundhedstrusler, som f.eks. pandemier og 
grænseoverskridende trusler og 
antimikrobiel resistens, samt til at støtte 
medlemsstaterne i at tackle 
udfordringerne i forbindelse med en 
aldrende befolkning, kroniske sygdomme 
eller sygdomsforebyggelse, fremme en 
sund livsstil og forberede deres 
sundhedssystemer til nye teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) I overensstemmelse med forordning 
[EU-genopretningsinstrumentet] og inden 
for rammerne af de ressourcer, der tildeles 
deri, bør der gennemføres foranstaltninger 
vedrørende genopretning og 
modstandsdygtighed under programmet for 
at imødegå de hidtil usete konsekvenser, 
der er forårsaget af covid-19-krisen. Disse 
supplerende midler bør anvendes på en 
sådan måde, at fristerne i forordning [EU-
genopretningsinstrumentet] overholdes. 

(9) I overensstemmelse med forordning 
[EU-genopretningsinstrumentet] og inden 
for rammerne af de ressourcer, der tildeles 
deri, bør der gennemføres foranstaltninger 
vedrørende genopretning og 
modstandsdygtighed under programmet for 
at imødegå de hidtil usete konsekvenser, 
der er forårsaget af covid-19-krisen, og for 
som forberedelse til fremtidige pandemier 
at sikre, at der er etableret 
modstandsdygtig sundhedspleje og 
modstandsdygtige sundhedssystemer. 
Disse supplerende midler bør anvendes på 
en sådan måde, at fristerne i forordning 
[EU-genopretningsinstrumentet] 
overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På grund af den alvorlige karakter 
af grænseoverskridende sundhedstrusler 
bør programmet støtte koordinerede 
folkesundhedsmæssige foranstaltninger på 
EU-plan for at tackle forskellige aspekter 
af sådanne trusler. For at styrke Unionens 
kapacitet til at forberede sig og reagere på 
samt forvalte sundhedskriser bør 
programmet yde støtte til de 
foranstaltninger, der træffes inden for 
rammerne af de mekanismer og strukturer, 
der er oprettet i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1082/2013/EU 10, og andre relevante 
mekanismer og strukturer, der er etableret 
på EU-plan. Dette kunne omfatte strategisk 
lageropbygning af vigtige medicinske 
forsyninger eller kapacitetsopbygning i 

(10) På grund af den alvorlige karakter 
af grænseoverskridende sundhedstrusler 
bør programmet støtte koordinerede 
folkesundhedsmæssige foranstaltninger på 
EU-plan for at tackle forskellige aspekter 
af sådanne trusler. For at styrke Unionens 
kapacitet til at forberede sig og reagere på 
samt forvalte sundhedskriser bør 
programmet yde støtte til de 
foranstaltninger, der træffes inden for 
rammerne af de mekanismer og strukturer, 
der er oprettet i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1082/2013/EU 10, og andre relevante 
mekanismer og strukturer, der er etableret 
på EU-plan. Dette kunne omfatte oprettelse 
af strategiske reserver af vigtige 
medicinske forsyninger eller 
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forbindelse med kriseberedskab, 
forebyggende foranstaltninger vedrørende 
vaccination og immunisering og styrkede 
overvågningsprogrammer. I denne 
forbindelse bør programmet fremme 
kriseforebyggelses-, beredskabs-, 
overvågnings-, forvaltnings- og 
indsatskapacitet på EU-plan og på tværs af 
sektorer for aktører på EU-plan samt på 
nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder 
beredskabsplanlægning og -øvelser i 
overensstemmelse med One Health-
tilgangen. Programmet bør fremme 
etableringen af en integreret tværgående 
ramme for risikokommunikation i alle faser 
af en sundhedskrise – forebyggelse, 
beredskab og indsats. 

kapacitetsopbygning i forbindelse med 
kriseberedskab, forebyggende 
foranstaltninger vedrørende vaccination og 
immunisering og styrkede 
overvågningsprogrammer. I denne 
forbindelse bør programmet fremme 
kriseforebyggelses-, beredskabs-, 
overvågnings-, forvaltnings- og 
indsatskapacitet på EU-plan og på tværs af 
sektorer for aktører på EU-plan samt på 
nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder 
beredskabsplanlægning og -øvelser i 
overensstemmelse med One Health-
tilgangen. Programmet bør fremme 
etableringen af en integreret tværgående 
ramme for risikokommunikation i alle faser 
af en sundhedskrise – forebyggelse, 
beredskab og indsats.

__________________ __________________
10 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler og om ophævelse af 
afgørelse nr. 2119/98/EF ( EUT L 293 af 
5.11.2013, s. 1 ).

10 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler og om ophævelse af 
beslutning nr. 2119/98/EF (EUT L 293 af 
5.11.2013, s. 1.).

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at beskytte mennesker i sårbare 
situationer, herunder dem, der lider af 
mentale sygdomme og kroniske 
sygdomme, bør programmet også fremme 
foranstaltninger, der tager højde for de 
medfølgende konsekvenser, som 
sundhedskrisen forårsager for personer i 
sådanne sårbare grupper.

(12) For at beskytte mennesker i sårbare 
situationer, herunder dem, der lider af 
mentale sygdomme, ikkeoverførbare 
sygdomme og kroniske sygdomme, bør 
programmet også fremme foranstaltninger, 
der tager højde for de medfølgende 
konsekvenser, som sundhedskrisen 
forårsager for personer i sådanne sårbare 
grupper. Med henblik på at sikre fortsat 
høje standarder for vigtige 
sundhedsydelser bør programmet, navnlig 
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i perioder med kriser og pandemier, 
fremme en omstilling til telemedicin, 
administration af lægemidler i hjemmet 
og gennemførelse af forebyggende 
programmer og selvpleje, hvor det er 
muligt og hensigtsmæssigt, samtidig med 
at det sikres, at kroniske patienter får 
adgang til sundhedsydelser.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Covid-19-krisen har fremhævet 
mange udfordringer angående sikring af 
den forsyning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og personlige værnemidler, som er 
nødvendig under pandemier i Unionen. 
Programmet bør derfor yde støtte til 
foranstaltninger, der fremmer produktion, 
indkøb og forvaltning af kriserelevante 
produkter, og som sikrer komplementaritet 
med andre EU-instrumenter. 

(13) Covid-19-krisen har fremhævet 
mange udfordringer angående sikring af 
den forsyning af lægemidler, medicinsk 
udstyr og personlige værnemidler, som er 
nødvendig under pandemier i Unionen. I 
perioder med sundhedskriser og 
pandemier bør programmet derfor yde 
støtte til foranstaltninger, der fremmer 
produktion, indkøb og forvaltning af 
kriserelevante produkter, og som sikrer 
komplementaritet med andre EU-
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kommissionens evaluering af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU1a viste, at ikke alle 
medlemsstater har gennemført direktivet 
fuldstændigt. Hindringer og 
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begrænsninger i anvendelsen af 
direktivet, f.eks. urimeligt byrdefulde krav 
til godkendelse eller begrænsninger på 
godtgørelse, begrænser adgangen til 
sundhedspleje for borgere, hvis 
medicinske behov undertiden kan 
tilgodeses bedre i en anden medlemsstat 
end deres egen. Endvidere er ikke alle 
medlemsstater i stand til at fremlægge 
data eller oplysninger om patienter, der 
rejser til udlandet, idet dataindsamlingen 
ikke altid er sammenlignelig fra 
medlemsstat til medlemsstat. Programmet 
bør derfor støtte en fuldstændig 
gennemførelse af direktiv 2011/24/EU og 
sikre et højt niveau af beskyttelse af 
folkesundheden, samtidig med at 
princippet om fri bevægelighed for 
personer inden for det indre marked 
respekteres.
____________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU af 9. marts 2011 om 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
(EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Erfaringerne fra covid-19-krisen 
har vist, at der er et generelt behov for 
støtte til strukturel omlægning og 
systemiske reformer af sundhedssystemer i 
hele Unionen med henblik på at forbedre 
deres virkningsfuldhed, tilgængelighed og 
modstandsdygtighed. I forbindelse med 
sådanne omlægninger og reformer bør 
programmet – i synergi med programmet 
for et digitalt Europa – tilskynde til 

(15) Erfaringerne fra covid-19-krisen 
har vist, at der er et generelt behov for 
støtte til strukturel omlægning og 
systemiske reformer af sundhedssystemer i 
hele Unionen med henblik på at forbedre 
deres virkningsfuldhed, tilgængelighed og 
modstandsdygtighed. I forbindelse med 
sådanne omlægninger og reformer bør 
programmet – i synergi med programmet 
for et digitalt Europa – tilskynde til 
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foranstaltninger, der fremmer den digitale 
omstilling inden for sundhedsydelser og 
som øger deres interoperabilitet, bidrager 
til, at sundhedssystemer har en større 
kapacitet til at fremme 
sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, 
at skabe nye plejemodeller og at levere 
integrerede ydelser, lige fra hjemmepleje 
og primær sundhedspleje til meget 
specialiserede ydelser, der er baseret på 
folks behov og som sikrer en effektiv 
offentlig sundhedsarbejdsstyrke, der er 
udstyret med de rette færdigheder, 
herunder digitale færdigheder. Udviklingen 
af et europæisk sundhedsdataområde vil 
give sundhedssystemer, forskere og de 
offentlige myndigheder mulighed for at 
forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af 
sundhedsydelser. I lyset af den 
grundlæggende ret til at få adgang til 
forebyggende sundhedsydelser og til at 
modtage lægehjælp, der er nedfældet i 
artikel 35 i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder, og i lyset af de fælles værdier 
og principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer, som fastsat i Rådets 
konklusioner af 2. juni 2006 12, bør 
programmet støtte foranstaltninger, der 
sikrer universalitet og inklusion i den 
forstand, at ingen nægtes adgang til 
sundhedspleje, og som sikrer, at patienters 
rettigheder, herunder databeskyttelse, 
respekteres. 

foranstaltninger, der fremmer den digitale 
omstilling inden for sundhedsydelser og 
som øger deres interoperabilitet, bidrager 
til, at sundhedssystemer har en større 
kapacitet til at fremme 
sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme, 
at skabe nye plejemodeller og at levere 
integrerede ydelser, lige fra hjemmepleje 
og primær sundhedspleje til meget 
specialiserede ydelser, der er baseret på 
folks behov og som sikrer en effektiv 
offentlig sundhedsarbejdsstyrke, der er 
udstyret med de rette færdigheder, 
herunder digitale færdigheder. Udviklingen 
af et europæisk sundhedsdataområde og 
europæiske elektroniske patientjournaler 
vil give sundhedssystemer, forskere og de 
offentlige myndigheder mulighed for at 
forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af 
sundhedsydelser. I lyset af den 
grundlæggende ret til at få adgang til 
forebyggende sundhedsydelser og til at 
modtage lægehjælp, der er nedfældet i 
artikel 35 i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder, og i lyset af de fælles værdier 
og principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer, som fastsat i Rådets 
konklusioner af 2. juni 2006, bør 
programmet støtte foranstaltninger, der 
sikrer universalitet og inklusion i den 
forstand, at ingen nægtes adgang til 
sundhedspleje, og som sikrer, at patienters 
rettigheder, herunder databeskyttelse, 
respekteres.

__________________ __________________
12 Rådets konklusioner om fælles værdier 
og principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer ( EUT C 146 af 
22.6.2006, s. 1 ).

12 Rådets konklusioner om fælles værdier 
og principper i Den Europæiske Union's 
sundhedssystemer (EUT C 146 af 
22.6.2006, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Patienters rettigheder omfatter 
også deres ret til at blive inddraget i 
enhver beslutning, der påvirker deres liv. 
Patienternes og borgernes deltagelse er 
desuden afgørende for, at civilsamfundet 
kan se, hvordan beslutningerne træffes, 
hvilket er et spørgsmål om 
gennemsigtighed og tillid. I den forstand 
er patienternes rolle klart angivet i 
størstedelen af EU-lovgivningen om 
lægemidler. Unionens lovgivende 
myndighed har besluttet, at patienter er 
fuldgyldige medlemmer af Udvalget for 
Lægemidler til Sjældne Sygdomme, der er 
nedsat ved artikel 4 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 141/20001a, af Det Pædiatriske 
Udvalg, der er nedsat ved artikel 4 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1901/20061b, af 
Udvalget for Avancerede Terapier, der er 
nedsat ved artikel 21 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1394/20071c, af Udvalget for 
Lægemiddelovervågning, der er nedsat 
ved artikel 61a i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 726/20041d, og 
af den bestyrelse, der er nedsat ved artikel 
65 i forordning (EF) nr. 726/2004.
___________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. 
december 1999 om lægemidler til sjældne 
sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s. 1).
1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1901/2006 af 12. 
december 2006 om lægemidler til 
pædiatrisk brug og om ændring af 
forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 
2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og 
forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 378 
af 27.12.2006, s. 1).
1c Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1394/2007 af 13. 
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november 2007 om lægemidler til 
avanceret terapi og om ændring af 
direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) 
nr. 726/2004 (EUT L 324 af 10.12.2007, s. 
121).
1d Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 
2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og 
veterinærmedicinske lægemidler og om 
oprettelse af et europæisk 
lægemiddelagentur (EUT L 136 af 
30.4.2004, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Sundhedssystemer, der leverer 
tilpassede sundhedsydelser til patienter 
med flere forskellige lidelser, fra 
integreret sundhedspleje, herunder 
forebyggelse, til sammenhængende pleje, 
er personorienterede. Programmet bør 
derfor yde støtte til overgangen fra 
sygdomsorienteret sundhedspleje til 
personorienteret sundhedspleje, til 
integration af sundhedsydelser og til 
sammenhængende pleje og bør også støtte 
reformer af sundhedssystemerne, som 
fører til resultatbaseret sundhedspleje.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16



PR\1207580DA.docx 15/67 PE653.803v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) At holde mennesker sunde og 
aktive længere og sætte dem i stand til at 
spille en aktiv rolle i forvaltningen af deres 
sundhed vil have positive virkninger på 
sundhed, uligheder på sundhedsområdet, 
livskvalitet, produktivitet, 
konkurrencedygtighed og inklusion, 
samtidig med at presset på de nationale 
budgetter lettes.  Kommissionen har 
forpligtet sig til at hjælpe medlemsstaterne 
til at nå målene for bæredygtig udvikling i 
"FN's 2030-dagsorden for bæredygtig 
udvikling", navnlig bæredygtigt 
udviklingsmål 3:"Vi skal sikre et sundt liv 
for alle og fremme trivsel for alle 
aldersgrupper" 13. Programmet bør derfor 
bidrage til de foranstaltninger, der træffes 
for at nå disse mål.

(16) At holde mennesker sunde og 
aktive længere og sætte dem i stand til at 
spille en aktiv rolle i forvaltningen af deres 
sundhed vil have positive virkninger på 
sundhed, uligheder på sundhedsområdet, 
livskvalitet, produktivitet, 
konkurrencedygtighed og inklusion, 
samtidig med at presset på de nationale 
budgetter lettes. Støtte til og anerkendelse 
af innovation, der har indvirkning på 
sundhed, kan være med til at løse 
udfordringen om bæredygtighed i 
sundhedssektoren også i forbindelse med 
håndteringen af de udfordringer, som den 
demografiske udvikling indebærer. 
Desuden er tiltag til begrænsning af 
uligheder på sundhedsområdet af stor 
betydning for opnåelsen af "inklusiv 
vækst". Kommissionen har forpligtet sig til 
at hjælpe medlemsstaterne til at nå målene 
for bæredygtig udvikling i "FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling", 
navnlig bæredygtigt udviklingsmål 3:"Vi 
skal sikre et sundt liv for alle og fremme 
trivsel for alle aldersgrupper".13 
Programmet bør derfor bidrage til de 
foranstaltninger, der træffes for at nå disse 
mål..

__________________ __________________
13 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget Næste skridt 
hen imod en bæredygtig europæisk fremtid  
En europæisk indsats for bæredygtighed 
(COM(2016) 739 final af 22.11.2016).

13 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget Næste skridt 
hen imod en bæredygtig europæisk fremtid 
En europæisk indsats for bæredygtighed 
(COM(2016) 739 final af 22.11.2016).

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Programmet bør give lige adgang 
til sundhedspleje. "Uligheder på 
sundhedsområdet" dækker situationer 
lige fra ulige adgang til behandling, 
fragmenteret adgang på tværs af regioner, 
forskelle i baggrund for sundhedstilstand 
og fordeling af sundhedsdeterminanter 
mellem forskellige befolkningsgrupper. 
Uligheder på sundhedsområdet kan 
undgås med rimelige midler og kan 
dermed forebygges.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ikkeoverførbare sygdomme er et 
resultat af en kombination af genetiske, 
fysiologiske, miljømæssige og 
adfærdsrelaterede faktorer.  Sådanne 
ikkeoverførbare sygdomme som hjerte-kar-
sygdomme, kræft, kroniske 
luftvejssygdomme og diabetes er vigtige 
årsager til handicap, svigtende helbred, 
førtidspensionering og for tidlig død i 
Unionen, hvilket medfører betydelige 
sociale og økonomiske konsekvenser.  For 
at mindske virkningen af ikkeoverførbare 
sygdomme for enkeltpersoner og 
samfundet i Unionen og nå udviklingsmål 
3 i målene for bæredygtig udvikling, 
delmål 3.4, om at reducere for tidlig død 
som følge af ikkeoverførbare sygdomme 
med en tredjedel senest i 2030 er det 
afgørende at sikre en integreret indsats med 
fokus på forebyggelse på tværs af sektorer 
og politikområder kombineret med en 
indsats for at styrke sundhedssystemerne. 

(17) Ikkeoverførbare sygdomme er et 
resultat af en kombination af genetiske, 
fysiologiske, miljømæssige og 
adfærdsrelaterede risikofaktorer. Sådanne 
ikkeoverførbare sygdomme som hjerte-kar-
sygdomme, kræft, kroniske 
luftvejssygdomme og diabetes er vigtige 
årsager til handicap, svigtende helbred, 
førtidspensionering og for tidlig død i 
Unionen, hvilket medfører betydelige 
sociale og økonomiske konsekvenser. For 
at mindske virkningen af ikkeoverførbare 
sygdomme for enkeltpersoner og 
samfundet i Unionen og nå udviklingsmål 
3 i målene for bæredygtig udvikling, 
delmål 3.4, om at reducere for tidlig død 
som følge af ikkeoverførbare sygdomme 
med en tredjedel senest i 2030 er det 
afgørende at sikre en integreret indsats med 
fokus på forebyggelse på tværs af sektorer 
og politikområder kombineret med en 
indsats for at styrke sundhedssystemerne.
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Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Overførbare sygdomme såsom 
hiv/aids, tuberkulose og viral hepatitis har 
en social dimension, der skal adresseres 
på grund af dens direkte indvirkning på 
mulighederne for at tackle disse 
sygdomme. Investeringer i innovative 
lokalsamfundsbaserede tilgange til 
bekæmpelse af overførbare sygdomme er 
derfor af afgørende betydning. 
Programmet bør tilvejebringe 
tilstrækkelige tekniske og finansielle 
midler til at sikre en bæredygtig regional 
indsats i kampen mod hiv/aids, 
tuberkulose og hepatitis i Europa, hvilket 
er afgørende for at nå målene for 
bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Tidlig påvisning og screening 
spiller en afgørende rolle i alle 
behandlings- og forebyggelsesstrategier. 
Forebyggelse er afgørende for at opnå 
bæredygtige sundhedssystemer ved at 
sikre, at borgerne lever sygdomsfrit 
længere, og ved at mindske presset fra 
sygdomme, der kan forebygges, især 
ikkeoverførbare sygdomme, på 
sundhedssystemerne. For at forbedre 
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sundhedstilstanden og livskvaliteten for 
unionsborgerne bør fagfolk inden for den 
primære sundhedspleje, herunder 
apotekere i lokalsamfundet, inddrages i at 
øge bevidstheden om folkesundhed og 
deltage i sygdomsforebyggelse og -
bekæmpelse. Programmet bør støtte EU-
foranstaltninger og støtte 
medlemsstaterne i udviklingen og 
gennemførelsen af strategier for 
forebyggelse, tidlig diagnosticering og 
screening. Dette omfatter 
sygdomsforebyggelse som en del af de 
primære sundhedsydelser.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Programmet bør derfor bidrage til 
sygdomsforebyggelse gennem hele 
enkeltpersoners liv og til sundhedsfremme 
ved at tackle sundhedsmæssige 
risikofaktorer såsom brug af tobak og 
relaterede produkter og eksponering for 
deres emissioner, skadeligt alkoholforbrug 
og indtag af ulovlige stoffer.  Programmet 
bør også bidrage til at begrænse 
narkotikarelaterede helbredsskader, usunde 
kostvaner og fysisk inaktivitet samt 
eksponering for miljøforurening, og skabe 
miljøer, der understøtter en sund livsstil, 
for at supplere medlemsstaternes indsats på 
disse områder.  Programmet bør derfor 
også bidrage til at nå målene i den 
europæiske grønne pagt, fra jord til bord-
strategien og biodiversitetsstrategien. 

(18) Programmet bør derfor bidrage til 
sygdomsforebyggelse gennem hele 
enkeltpersoners liv og til sundhedsfremme 
ved at tackle sundhedsmæssige og 
adfærdsrelaterede risikofaktorer såsom 
brug af tobak og relaterede produkter og 
eksponering for deres emissioner, skadeligt 
alkoholforbrug og indtag af ulovlige og 
psykoaktive stoffer. Programmet bør også 
bidrage til at begrænse narkotikarelaterede 
helbredsskader, fedme og usunde kostvaner 
og fysisk inaktivitet samt eksponering for 
miljøforurening, og skabe miljøer, der 
understøtter en sund livsstil, for at supplere 
medlemsstaternes indsats på disse områder. 
Programmet bør derfor bidrage til et højt 
niveau af beskyttelse og forebyggelse af 
menneskers sundhed gennem hele en 
persons liv, herunder gennem fremme af 
fysisk aktivitet, ernæringsmæssig pleje og 
fremme af sundhedsuddannelse. 
Programmet bør også styrke og støtte EU's 
sundhedsrelaterede lovgivning, herunder 
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med hensyn til miljøsundhed, og fremme 
om princippet om "sundhed i alle 
politikker". Programmet bør også bidrage 
til at nå målene i den europæiske grønne 
pagt, fra jord til bord-strategien og 
biodiversitetsstrategien.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Kroniske sygdomme udgør fortsat 
en stor byrde i Unionen. Kroniske 
sygdomme udvikler sig langsomt, er 
langvarige og ofte uhelbredelige. 
Kroniske sygdomme er ofte forbundet med 
mere end én komorbiditet, hvilket gør dem 
endnu vanskeligere at behandle og 
håndtere. De har forårsaget store 
menneskelige lidelser og udgør også en 
enorm byrde for sundhedssystemerne. 
Mange kroniske sygdomme, såsom hjerte-
kar-sygdomme og type 2-diabetes, kan 
imidlertid forhindres af sunde 
livsstilsvalg, mens andre sygdomme, f.eks. 
neurologiske sygdomme, kan håndteres, 
så indtræden forsinkes, hvis de opdages 
tidligt, eller ved at patienterne får hjælp til 
at få det bedst muligt og forblive aktive i 
længere tid. Unionen og medlemsstaterne 
kan derfor i høj grad mindske 
medlemsstaternes byrde ved at arbejde 
sammen for at opnå en bedre og mere 
effektiv kontrol af sygdomme, og 
programmet bør støtte foranstaltninger på 
dette område. Programmet bør støtte 
udviklingen af specifikke europæiske 
retningslinjer for håndtering af 
sygdomme inden for både overførbare og 
ikkeoverførbare sygdomme, såsom hjerte-
kar-sygdomme, neurodegenerative 
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sygdomme, luftvejssygdomme og diabetes

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Efter hjerte-kar-sygdomme er kræft 
årsag til det næsthøjeste antal dødsfald i 
medlemsstaterne.  Det er også én af de 
ikkeoverførbare sygdomme, der deler 
fælles risikofaktorer, og hvis forebyggelse 
og kontrol vil være til gavn for flertallet af 
borgerne.  I 2020 bekendtgjorde 
Kommissionen den europæiske 
kræfthandlingsplan, som skulle dække hele 
sygdommens cyklus, begyndende med 
forebyggelse og tidlig diagnose til 
behandling og livskvalitet for patienter og 
de, der overlever kræft.  
Foranstaltningerne bør drage fordel af 
programmet og af Horisont Europas 
kræftmission.

(19) Efter hjerte-kar-sygdomme er kræft 
årsag til det næsthøjeste antal dødsfald i 
medlemsstaterne. Det er også én af de 
ikkeoverførbare sygdomme, der deler 
fælles risikofaktorer, og hvis forebyggelse 
og kontrol vil være til gavn for flertallet af 
borgerne. I 2020 bekendtgjorde 
Kommissionen den europæiske 
kræfthandlingsplan, som skulle dække hele 
sygdommens cyklus, begyndende med 
forebyggelse og tidlig diagnose til 
behandling og livskvalitet for patienter, og 
også forbedre palliativ pleje og 
smertebehandling. Foranstaltningerne bør 
drage fordel af programmet og af Horisont 
Europas kræftmission. Programmet bør 
sikre bæredygtigheden af 
kræftplejetjenester og -smertebehandling i 
hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det er almindeligt anerkendt, at 
kræft ofte diagnosticeres sent, hvilket 
betyder, at der er færre 
behandlingsmuligheder for de mennesker, 
der er ramt af et fremskredet stadium af 
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sygdommen. Hvis flere patienter blev 
diagnosticeret tidligere, kunne det føre til 
langt mere effektive 
behandlingsresultater, bedre livskvalitet 
samt en forbedring af de samlede 
overlevelsesrater. En tidligere diagnose 
betyder også en reduktion af 
sundhedsbyrden. Sammenlignet med 
tidlig diagnosticering er kræftscreening 
en særskilt og mere kompleks 
folkesundhedsstrategi, som kræver 
yderligere ressourcer, infrastruktur og 
koordinering. Hvis screeningen 
planlægges effektivt og finansieres og 
gennemføres korrekt, kan den reducere 
antallet af dødsfald som følge af kræft, og 
i tilfælde af visse kræfttyper kan den også 
mindske risikoen for at udvikle kræft. 
Programmet bør derfor bidrage til 
investeringer i tidlig diagnosticering og 
screening og til fremme af og 
bevidstgørelse om fordelene ved en sådan 
tidlig diagnosticering og screening.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Tal fra Det Internationale 
Kræftforskningscenter (IARC) viser, at 
mere end 35 000 børn og unge mennesker 
er diagnosticeret med kræft, og over 6 000 
unge patienter dør hvert år i Europa. 
Pædiatrisk kræft er en kategori af 
aldersbetingede og biologisk betingede 
sjældne maligniteter, som ikke kan 
behandles på passende vis ved 
ekstrapolering af voksenkræfttilgange, og 
som kræver en dedikeret indsats i hele 
forsknings- og plejeforløbet. Der mangler 
innovative behandlingsformer til 
behandling af børn med kræft. Selv for 



PE653.803v01-00 22/67 PR\1207580DA.docx

DA

ældre ikke-patenterede lægemidler, der 
anvendes off-label på børn, er der stadig 
udtalte problemer med adgang, herunder 
knaphed i Unionen og 
budgetbegrænsninger i nogle 
medlemsstater, samt store forskelle 
mellem landene med hensyn til adgang til 
smertekontrol for børn, der er i 
behandling for kræft. Der er derfor et 
presserende behov for en passende 
revision af de lovgivningsmæssige 
rammer, således at børns og unges behov 
opfyldes. Programmet bør derfor omfatte 
foranstaltninger i denne henseende, 
navnlig med henblik på at styrke Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1901/20061a og støtte 
grænseoverskridende 
forskningssamarbejde ved at tildele 
passende bevillinger.
____________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1901/2006 af 12. 
december 2006 om lægemidler til 
pædiatrisk brug og om ændring af 
forordning (EØF) nr. 1768/92, direktiv 
2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og 
forordning (EF) nr. 726/2004 (EØS-
relevant tekst) (EUT L 378 af 27.12.2006, 
s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19c) Sundhedspersonale spiller en 
afgørende rolle for opbygningen af 
modstandsdygtige sundhedssystemer og 
for at nå den højest opnåelige 
sundhedsstandard. Programmet bør 
derfor understøtte Kommissionens arbejde 
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med effektive, tilgængelige og 
modstandsdygtige sundhedspleje- og 
sundhedssystemer og støtte udviklingen 
og gennemførelsen af en strategi for 
sundhedspersonalet. I synergi med ESF+ 
og navnlig EaSI bør programmet inden 
for rammerne af strategien tilvejebringe 
midler til harmoniseret uddannelse med 
henblik på at forbedre læseplanerne for 
sundhedspersonale og deres digitale 
færdigheder med henblik på at opnå en 
patientorienteret og resultatorienteret 
sundhedstilgang. Programmet bør også 
via strategien støtte medlemsstaterne i at 
tackle hjerneflugt og migration af 
sundhedspersonale fra mindre udviklede 
lande og gennemføre 
fastholdelsespolitikker. Leveringen af 
standardiseret, målrettet og integreret 
pleje af høj kvalitet og forbedringen af 
sundhedsvæsenets dækning afhænger af 
tilgængeligheden af, adgangen til og 
acceptabiliteten, tilpasningsevnen og 
kvaliteten af sundhedspersonalet.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I overensstemmelse med artikel 114 
i TEUF bør et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau sikres i den 
lovgivning, som Unionen vedtager for det 
indre markeds oprettelse og funktion.  På 
grundlag af artikel 114 i TEUF og artikel 
168, stk. 4, litra c), i TEUF er der blevet 
udarbejdet omfattende EU-lovgivning, der 
sikrer høje standarder for kvalitet og 
sikkerhed for lægemidler og medicinsk 
udstyr.  I betragtning af den stigende 
efterspørgsel efter sundhedsydelser står 
medlemsstaternes sundhedssystemer over 

(21) I overensstemmelse med artikel 114 
i TEUF bør et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau sikres i den 
lovgivning, som Unionen vedtager for det 
indre markeds oprettelse og funktion. På 
grundlag af artikel 114 i TEUF og artikel 
168, stk. 4, litra c), i TEUF er der blevet 
udarbejdet omfattende EU-lovgivning, der 
sikrer høje standarder for kvalitet og 
sikkerhed for lægemidler og medicinsk 
udstyr. I betragtning af den stigende 
efterspørgsel efter sundhedsydelser står 
medlemsstaternes sundhedssystemer over 
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for en række udfordringer med hensyn til 
adgang til lægemidler og medicinsk udstyr 
til en rimelig pris.  For at sikre en bedre 
beskyttelse af folkesundheden såvel som 
patientsikkerhed og -medindflydelse i 
Unionen er det vigtigt, at patienter og 
sundhedssystemer får adgang til 
sundhedsprodukter af høj kvalitet, og at de 
fuldt ud kan drage fordel heraf. 

for en række udfordringer med hensyn til 
adgang til lægemidler og medicinsk udstyr 
til en rimelig pris. For at sikre en bedre 
beskyttelse af folkesundheden såvel som 
patientsikkerhed og -medindflydelse i 
Unionen er det vigtigt, at patienter og 
sundhedssystemer får adgang til 
sundhedsprodukter af høj kvalitet, og at de 
fuldt ud kan drage fordel heraf, på 
grundlag af gennemsigtige, konsekvente 
og patientorienterede medicinske 
oplysninger. En sådan adgang kan 
tilvejebringes gennem et stabilt og 
permanent samarbejde inden for 
medicinsk teknologivurdering til støtte for 
medlemsstaternes beslutningstagning.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Programmet bør derfor støtte 
foranstaltninger til overvågning af mangel 
på lægemidler, medicinsk udstyr og andre 
sundhedsprodukter og til at sikre større 
tilgængelighed og prisoverkommelighed af 
disse produkter og samtidig sikre, at deres 
afhængighed af forsyningskæder i 
tredjelande reduceres.  For at imødekomme 
uopfyldte medicinske behov bør 
programmet navnlig yde støtte til kliniske 
forsøg med henblik på at fremskynde 
udvikling, godkendelse og adgang til 
innovative og virkningsfulde lægemidler, 
fremme incitamenter til udvikling af 
sådanne lægemidler, f.eks. antimikrobielle 
stoffer, og fremme den digitale omstilling 
inden for sundhedsprodukter og -platforme 
med henblik på overvågning og indsamling 
af oplysninger om lægemidler.

(22) Programmet bør derfor støtte 
foranstaltninger til overvågning af mangel 
på lægemidler, medicinsk udstyr og andre 
sundhedsprodukter og til at sikre større 
tilgængelighed og prisoverkommelighed af 
disse produkter og samtidig sikre, at deres 
afhængighed af forsyningskæder i 
tredjelande reduceres. For at imødekomme 
uopfyldte medicinske behov bør 
programmet navnlig yde støtte til kliniske 
forsøg med henblik på at fremskynde 
udvikling, godkendelse og adgang til 
innovative og virkningsfulde lægemidler 
og behandlinger, fremme incitamenter til 
styrkelse af produktionskapaciteten for 
antimikrobielle stoffer, individuel 
behandling og vaccination og fremme den 
digitale omstilling inden for 
sundhedsprodukter og -platforme med 
henblik på overvågning og indsamling af 
oplysninger om lægemidler. Programmet 
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bør også styrke beslutningstagningen 
vedrørende lægemidler ved at gøre det 
muligt for tilsynsmyndigheder og organer, 
der foretager medicinske 
teknologivurderinger (MTV), at få adgang 
til og analysere faktiske 
sundhedsplejedata.  Programmet bør også 
bidrage til at sikre den bedst mulige 
udnyttelse af forskningsresultater og 
fremme udbredelsen og opskaleringen af 
sundhedsinnovation inden for 
sundhedsplejesystemer og klinisk praksis. 
I 2020 bebudede Kommissionen "En 
lægemiddelstrategi for Europa" med det 
overordnede mål at bidrage til at sikre 
EU's forsyning af sikre lægemidler til en 
overkommelig pris for at imødekomme 
patienternes behov og støtte den 
europæiske lægemiddelindustris 
innovationsbestræbelser i Unionen og 
globalt. Programmet bør støtte 
gennemførelsen af En lægemiddelstrategi 
for Europa.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet er infektioner, som 
patienter modtager i forbindelse med 
behandling af en anden sygdom. Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme (ECDC) 
skønner, at infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet gennemsnitligt 
forekommer hos én ud af tyve 
hospitalsindlagte patienter, dvs. at det 
rammer 4,1 millioner patienter om året i 
EU, og at 37 000 dødsfald hvert år skyldes 
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sådanne infektioner. Dårlig 
patientsikkerhed udgør både et alvorligt 
folkesundhedsproblem og en stor 
økonomisk belastning af de begrænsede 
sundhedsressourcer. Infektioner erhvervet 
i sundhedsvæsenet kan forekomme i alle 
sundhedsfaciliteter, herunder hospitaler, 
kirurgiske centre, faciliteter til personer, 
der lider af nyresygdomme, og faciliteter 
til langtidspleje. Det er derfor vigtigt, at 
Kommissionen under programmet 
udvikler retningslinjer for forebyggelse af 
infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, 
og at programmet støtter investeringer i 
modernisering af sundhedssystemerne 
med henblik på at overvinde og reducere 
antallet af infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet og støtter tiltag til 
forbedring af patientsikkerheden, 
herunder gennemførelsen af Rådets 
henstilling af 9. juni 2009 om 
patientsikkerhed, herunder forebyggelse 
og bekæmpelse af infektioner erhvervet i 
sundhedsvæsenet 1a.
__________________
1a (EUT C 151 af 3.7.2009, s. 1.)

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) EU's sundhedslovgivning har en 
umiddelbar indvirkning på 
folkesundheden, borgernes liv, 
sundhedssystemernes effektivitet og 
modstandsdygtighed og på, om det indre 
marked fungerer godt.  Den 
lovgivningsmæssige ramme for lægemidler 
og medicinsk teknologi (lægemidler, 
medicinsk udstyr og stoffer af menneskelig 
oprindelse) samt for tobakslovgivningen, 

(25) EU's sundhedslovgivning har en 
umiddelbar indvirkning på 
folkesundheden, borgernes liv, 
sundhedssystemernes effektivitet og 
modstandsdygtighed og på, om det indre 
marked fungerer godt. Den 
lovgivningsmæssige ramme for lægemidler 
og medicinsk teknologi (lægemidler, 
medicinsk udstyr og stoffer af menneskelig 
oprindelse) samt for tobakslovgivningen, 
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patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser og 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler er afgørende for 
beskyttelsen af sundheden i Unionen.  
Programmet bør derfor støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af 
Unionens sundhedslovgivning og 
tilvejebringe sammenlignelige og 
pålidelige data af høj kvalitet for at 
understøtte den politiske beslutningsproces 
og overvågning. 

patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser og 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler er afgørende for 
beskyttelsen af sundheden i Unionen. 
Programmet bør derfor støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af 
Unionens sundhedslovgivning og 
tilvejebringe sammenlignelige og 
pålidelige data af høj kvalitet, herunder 
data om faktisk sundhedspleje, for at 
understøtte den politiske beslutningsproces 
og overvågning.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Samarbejdet på tværs af 
grænserne om levering af 
sundhedsydelser til patienter, der flytter 
mellem medlemsstater, der er omhandlet i 
direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder 
i forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, omfatter samarbejde om 
infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet 
og det europæiske netværk af 
referencecentre (ERN'er). Disse er 
eksempler på områder, hvor det 
integrerede arbejde blandt 
medlemsstaterne allerede har vist sig at 
have en høj merværdi og et stort 
potentiale til at øge sundhedssystemernes 
effektivitet og dermed sundheden generelt. 
Ikke desto mindre er disse områder endnu 
ikke udviklet, hverken med hensyn til EU-
lovgivning, gennemførelse eller 
ressourcer. Programmet bør derfor have 
til formål at sikre, at et sådant integreret 
og koordineret arbejde udvikles og 
gennemføres fuldt ud på områder som 
f.eks. medicinsk teknologivurdering og 
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ERN. Dette arbejde bør tjene til at fremme 
gennemførelsen af praksisser med stor 
gennemslagskraft, hvor formålet er at 
distribuere de disponible ressourcer bedst 
muligt til den berørte befolkning og de 
berørte områder for at maksimere 
virkningen af dem.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) De europæiske netværk af 
referencecentre, som er oprettet i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU 16, er virtuelle netværk, der 
involverer sundhedstjenesteydere over hele 
Europa.  Hensigten med disse netværk er at 
facilitere drøftelser om komplekse eller 
sjældne sygdomme og lidelser, der kræver 
højt specialiseret behandling og 
koncentreret viden og ressourcer.  
Eftersom netværkene kan forbedre 
adgangen til diagnosticering og levering af 
sundhedsydelser af høj kvalitet til patienter 
med sjældne sygdomme og kan fungere 
som samlingspunkter for medicinsk 
uddannelse og forskning og 
informationsformidling, bør programmet 
bidrage til opskalering af netværk gennem 
de europæiske netværk af referencecentre 
og andre tværnationale netværk.  Det bør i 
programmet overvejes at udvide de 
europæiske netværk af referencecentre, så 
de ud over sjældne sygdomme også 
omfatter overførbare og ikkeoverførbare 
sygdomme som f.eks. kræft.

(27) De europæiske netværk af 
referencecentre, som er oprettet i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU16, er virtuelle netværk, der 
involverer sundhedstjenesteydere over hele 
Europa. Hensigten med disse netværk er at 
facilitere drøftelser om komplekse eller 
sjældne sygdomme og lidelser, der kræver 
højt specialiseret behandling og 
koncentreret viden og ressourcer. ERN'er 
er en banebrydende platform, der udgør 
en enestående mulighed, og som har til 
formål at forbedre diagnosticering og 
pleje af mennesker, der lever med en 
sjælden eller kompleks sygdom, baseret 
påinnovativ anvendelse og udveksling af 
viden og sundhedsdata på tværs af 
grænserne. Programmet bør derfor yde 
tilstrækkelig finansiering til at støtte 
koordinations- og samarbejdsaktiviteter 
for både eksisterende og fremtidige 
ERN'er gennem tilskud eller andre 
instrumenter, der er egnede til formålet. 
Det bør øge den nuværende finansiering 
til dette for at sikre, at ERN'erne opfylder 
de mål, der er fastsat i deres mission. 
Eftersom netværkene kan forbedre 
adgangen til diagnosticering og levering af 
sundhedsydelser af høj kvalitet til patienter 
med sjældne sygdomme og kan fungere 
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som samlingspunkter for medicinsk 
uddannelse og forskning og 
informationsformidling, bør programmet 
også bidrage til opskalering af netværk 
gennem de europæiske netværk af 
referencecentre og andre tværnationale 
netværk. Det bør i programmet overvejes at 
styrke ERN'erne og støtte oprettelsen af 
nye ERN'er til at dække smitsomme 
sygdomme, komplekse graviditeter og 
sjældne og komplekse mentale sygdomme. 
Det bør i programmet også overvejes at 
udvide ERN'erne i form af e3xcellence 
netværk inden for overførbare og 
ikkeoverførbare sygdomme, herunder 
kræft og kræft hos børn. Styrkelsen af 
ERN'erne kan spille en central rolle med 
hensyn til at støtte vedtagelsen af en 
fælles, nyudviklet screeningramme på 
EU-plan, hvor der tages udgangspunkt i 
kriterier og mekanismer for udvælgelse af 
sygdomme, og hvor målet er at overvinde 
de eksisterende uligheder, der er i 
screeningsdækningen i medlemsstaterne. 
Programmet bør støtte gennemførelsen af 
foranstaltninger, der fremmer udvikling 
og ydelse af behandlinger, 
screeningprogrammer og europæiske 
patientregistre i forbindelse med sjældne 
sygdomme.

__________________ __________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU af 9. marts 2011 om 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
(EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU af 9. marts 2011 om 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
(EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) For at sikre en sammenhængende 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
indgår i EU4Health-programmet, bør der 
nedsættes et EU4Health-styringsråd. 
Denne uafhængige gruppe af berørte 
parter bør bl.a. være ansvarlig for 
koordinering, samarbejde om 
gennemførelsen af foranstaltningerne og 
for at skabe synergier mellem programmet 
og andre programmer, der omfatter en 
sundhedsdimension.

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I betragtning af arten og den 
potentielle størrelse af 
grænseoverskridende trusler mod 
menneskers sundhed kan målet om at 
beskytte mennesker i Unionen mod 
sådanne trusler og om at øge 
kriseforebyggelsen og -beredskabet ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne alene.  I 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union, kan der også gøres en indsats på 
EU-plan for at støtte medlemsstaternes 
bestræbelser på at opnå et højt niveau for 
beskyttelse af folkesundheden, forbedre 
tilgængeligheden og den prismæssige 
overkommelighed i Unionen af 
lægemidler, medicinsk udstyr og andre 
kriserelevante produkter, støtte innovation 
samt et integreret og koordineret arbejde 
og gennemførelse af bedste praksis blandt 
medlemsstaterne, tackle uligheder i 
adgangen til sundhed i hele EU på en 

(Vedrører ikke den danske tekst)      
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måde, der skaber effektivitetsgevinster og 
merværdieffekter, som ikke kunne opnås 
ved foranstaltninger, der træffes på 
nationalt plan, samtidig med at 
medlemsstaternes kompetence og ansvar 
respekteres på de områder, der er omfattet 
af programmet.  I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går nærværende forordning ikke 
videre, end hvad der er nødvendigt for at 
nå disse mål.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) beskytte mennesker i Unionen mod 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler 

1) støtte sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse, mindske uligheder 
på sundhedsområdet, forbedre den fysiske 
og mentale sundhed, og beskytte 
mennesker i Unionen mod alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler 

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) forbedre tilgængeligheden i 
Unionen af lægemidler, medicinsk udstyr 
og andre kriserelevante produkter, bidrage 
til at gøre dem prisoverkommelige og 
støtte innovation

2) støtte eksisterende og fremtidig 
sundhedslovgivning i Unionen, forbedre 
tilgængeligheden i Unionen af lægemidler, 
behandlinger og medicinsk udstyr, bidrage 
til at gøre dem tilgængelige og 
prisoverkommelige, støtte sikker og 
effektiv anvendelse og fremme forskning 
og innovation inden for sundhedspleje
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Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) styrke sundhedssystemerne og 
sundhedspersonalet, herunder ved digital 
omstilling og gennem øget integreret og 
koordineret arbejde blandt 
medlemsstaterne, vedholdende 
gennemførelse af bedste praksis og 
datadeling for at øge det generelle 
folkesundhedsniveau.

3) Styrke sundhedssystemerne og 
sundhedspersonalet, herunder ved digital 
omstilling og harmoniseret uddannelse og 
gennem øget integreret og koordineret 
arbejde blandt medlemsstaterne, 
vedholdende gennemførelse af bedste 
praksis og sammenlignelig datadeling, for 
at øge det generelle folkesundhedsniveau.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) styrke sundhedssystemerne, så de 
bliver modstandsdygtige i tider med kriser 
og pandemier, og udvikle en 
beredskabsplan.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Sikre tilgængeligheden i Unionen 
af reserver eller lagre af kriserelevante 
produkter samt en reserve af læger, 

2) Sikre tilgængeligheden i Unionen 
af reserver af kriserelevante produkter samt 
en reserve af læger, sundhedsydelser og 
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sundhedsydelser og støttepersonale, der 
kan mobiliseres i tilfælde af en krise

støttepersonale, der kan mobiliseres i 
tilfælde af en krise

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) støtte foranstaltninger til at øge 
forskning og udvikling i Unionen af 
kriseramte produkter, herunder gennem 
kliniske forsøg, og adgang til og analyse 
af data fra anvendelsen af sådanne 
produkter i sundhedssystemerne

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) støtte foranstaltninger til at 
omdanne sundhedssektoren til en sektor 
med pleje- og sundhedssystemer, der er 
personfokuseret og resultatorienteret

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) støtte udviklingen og indførelsen 
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af en europæisk elektronisk 
patientjournal

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b) styrke Unionens 
innovationsøkosystem for at sikre 
udvikling og udbredelse af den næste 
generation af lægemidler, vacciner og 
medicinsk udstyr med henblik på at 
imødegå de voksende udfordringer og 
forventninger på sundhedsområdet, der 
opstår

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c) fremme lige og rettidig adgang til 
patientorienterede sundhedstjenester og 
relaterede plejetjenester, der er 
bæredygtige, økonomisk overkommelige 
og af høj kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) støtte foranstaltninger, der har til 
formål at styrke sundhedssystemernes evne 
til at fremme sygdomsforebyggelse og 
sundhedsfremme, patientrettigheder og 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
samt fremme af ekspertise hos læger og 
sundhedspersoner

5) støtte foranstaltninger, der har til 
formål at bekæmpe uligheder på 
sundhedsområdet og styrke 
sundhedssystemernes evne til at fremme 
sygdomsforebyggelse, tidlig 
diagnosticering og screening og 
gennemføre sundhedsfremme, herunder 
gennem fremme af fysisk aktivitet, 
sundhedsuddannelse, patientrettigheder og 
grænseoverskridende sundhedsydelser

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) støtte oprettelsen, udviklingen og 
gennemførelsen af en strategi for 
sundhedspersonale med henblik på at 
skabe en effektiv arbejdsstyrke til gavn for  
folkesundheden, som har de samme høje 
standarder i hele EU, og fremme 
ekspertise hos læger og sundhedspersoner

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) støtte overvågning, forebyggelse, 
diagnosticering samt behandling og pleje 
af ikkeoverførbare sygdomme, navnlig 
kræft

6) støtte overvågning, forebyggelse, 
diagnosticering og behandling og pleje af  
ikkeoverførbare sygdomme, herunder 
kræft, hjerte-kar-sygdomme, kroniske 
luftvejssygdomme, diabetes og mentale 
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sygdomme med det formål at forbedre 
livskvaliteten

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) tage hånd om de uopfyldte behov 
hos børn og unge med kræft og 
overlevende gennem særlige programmer 
og planer, der gør det muligt for ERN'et 
for pædiatrikræft og allerede eksisterende 
forskningsstrukturer at udnytte deres 
fulde potentiale til at opnå det krævede 
niveau af fremskridt på dette 
utilstrækkeligt dækkede område

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) støtte et integreret arbejde blandt 
medlemsstaterne og navnlig blandt deres 
sundhedssystemer, herunder gennemførelse 
af forebyggende foranstaltninger med stor 
virkning, og opskalering af 
netværkssamarbejde gennem de 
europæiske netværk af referencecentre og 
andre tværnationale netværk 

9) støtte et integreret arbejde blandt 
medlemsstaterne, og navnlig blandt deres 
sundhedssystemer, herunder gennemførelse 
af forebyggende foranstaltninger med stor 
virkning, udpegelse af medicinske 
teknologier, der kan blive omfattet af en 
EU-vurdering, og opskalering af 
netværkssamarbejde gennem ERN'erne og 
andre tværnationale netværk

Or. en



PR\1207580DA.docx 37/67 PE653.803v01-00

DA

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) støtte indførelsen af ERN-registre 
og kræftregistre

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b) støtte oprettelsen af ekspertisenet 
på området for overførbare og 
ikkeoverførbare sygdomme

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 9 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9c) støtte ekspertisenets udvikling af 
særlige europæiske retningslinjer for 
forvaltning af sygdomme inden for både 
smitsomme og ikke-smitsomme 
sygdomme, såsom kræft, børnekræft, 
hjerte-kar-sygdomme, neurodegenerative 
sygdomme, luftvejssygdomme og diabetes

Or. en
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger som omhandlet i artikel 2 
i forordning [EU-
genopretningsinstrumentet] skal 
gennemføres under programmet ved et 
beløb på op til 8 451 000 000 EUR i 
løbende priser, som omhandlet i nævnte 
forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iii), 
jf. dog dennes artikel 5, stk. 4 og 8. 

Foranstaltninger som omhandlet i artikel 2 
i forordning [EU-
genopretningsinstrumentet] skal 
gennemføres under programmet ved et 
beløb på op til 8 451 000 000 EUR i 
løbende priser, som omhandlet i nævnte 
forordnings artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iii), 
jf. dog dennes artikel 4, stk. 4 og 8.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Under programmet kan der ydes 
direkte tilskud, uden at der indkaldes 
forslag, til de europæiske netværk af 
referencecentre. Der kan også ydes direkte 
tilskud til andre tværnationale netværk, der 
er oprettet i overensstemmelse med EU-
reglerne.

6. Under programmet ydes der direkte 
tilskud, uden at der indkaldes forslag, til de 
europæiske netværk af referencecentre og 
med et forenklet finansielt og teknisk 
indberetningssystem. Der kan også ydes 
direkte tilskud til andre tværnationale 
netværk, der er oprettet i overensstemmelse 
med EU-lovgivning, herunder deltagelse 
af decentraliserede EU-agenturer.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 7 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de er ikke-statslige i) de er ikke-statslige eller 
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nonprofitorganisationer, som er 
uafhængige af industrielle, kommercielle 
og erhvervsmæssige interesser eller andre 
modstridende interesser

nonprofitorganisationer, som er 
uafhængige af industrielle, kommercielle 
og erhvervsmæssige interesser eller andre 
modstridende interesser

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen hører medlemsstaternes 
sundhedsmyndigheder i Styringsgruppen 
vedrørende Sundhedsfremme, 
Sygdomsforebyggelse og Håndtering af 
Ikkeoverførbare Sygdomme om de 
arbejdsplaner, der er udarbejdet for 
programmet, og dets prioriteter og 
strategiske retningslinjer og dets 
gennemførelse.

Kommissionen hører medlemsstaternes 
sundhedsmyndigheder i Styringsgruppen 
vedrørende Sundhedsfremme, 
Sygdomsforebyggelse og Håndtering af 
Ikkeoverførbare Sygdomme samt relevante 
decentrale EU-organer, EU4Health-
styringskomitéen og andre relevante 
interessenter, såsom repræsentanter for 
civilsamfundsorganisationer, navnlig 
patientorganisationer, om de 
arbejdsplaner, der er udarbejdet for 
programmet, og dets prioriteter og 
strategiske retningslinjer og dets 
gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
EU4Health-styringskomité

1. Kommissionen opretter en 
EU4Health-styringskomité, 
(”styringskomitéen) til at rådgive den som 
høringsorgan med at styre 
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gennemførelsen af programmet samt 
overvågningen og evalueringen heraf. 
2. Styringskomitéen fokuserer på at 
skabe synergier mellem programmet og 
andre programmer, som omfatter en 
sundhedsdimension, gennem 
koordinering, samarbejde og synergier 
ved at fremme inddragelse af patienter og 
samfund og ved at yde videnskabelig 
rådgivning og anbefalinger til 
Kommissionen. Ved udøvelsen af sin rolle 
skal styringsrådet opstille 
værdiorienterede 
sundhedsforanstaltninger, bæredygtighed, 
bedre sundhedsløsninger og fremme 
adgang og mindske uligheder på 
sundhedsområdet. 
3. Styringskomitéen er en uafhængig 
interessentgruppe bestående af aktører fra 
relevante sektorer inden for folkesundhed, 
trivsel og social beskyttelse med deltagelse 
af repræsentanter for regioner og lokale 
sundhedsmyndigheder, 
patientrepræsentanter og borgere.
4.  Styringsrådet skal bestå af 15 til 
20 højt kvalificerede personer fra de i stk. 
3 nævnte områder. Medlemmerne af 
styringskomitéen udpeges af 
Kommissionen i samråd med Parlamentet 
efter en åben indkaldelse af ansøgninger, 
interessetilkendegivelser eller begge dele.
5. Medlemmerne af styringskomitéen 
udnævnes for den i artikel 1, stk. 2, 
nævnte periode. 
6. Styringskomitéen har en formand, 
som Kommissionen udnævner blandt sine 
medlemmer. Styringskomitéen mødes 
mindst fire gang om året. 
7. Styringskomitéen:
i. give input i form af en samlet 
strategi til udarbejdelse af årlige 
arbejdsplaner for programmet på 
grundlag af et forslag fra Kommissionen
ii. udarbejde en plan for 
koordinering, samarbejde og synergier 
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mellem programmet og andre 
programmer, som omfatter en 
sundhedsdimension
iii. rådgiver Kommissionen om 
overvågningen og evalueringen af 
programmet, jf. henholdsvis artikel 19 og 
20. 
Planen for styring, koordinering, 
samarbejde og synergier skal lette 
indsatsen for at sikre, at alle eksisterende 
finansielle mekanismer, der er relevante 
for sundheden, er synlige og 
koordinerede, og bidrage til at styre 
koordinering og samarbejde. 
8. Kommissionen kan høre 
styringskomitéen i andre spørgsmål end 
de i stk. 7 nævnte.

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indikatorer til rapportering om 
programmets fremskridt hen imod 
opfyldelsen af de generelle og specifikke 
mål i artikel 3 og 4 er anført i bilag II.

1. Indikatorer, herunder indikatorer 
specifikt for programmet og for tiltag, til 
rapportering om programmets fremskridt 
hen imod opfyldelsen af de generelle og 
specifikke mål i artikel 3 og 4 er anført i 
bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelse 2. Kommissionen tillægges beføjelse 
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til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 
vedrørende ændringer af bilag II med 
henblik på at ændre og supplere 
indikatorerne, hvis det anses for 
nødvendigt.

til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 
vedrørende ændringer af bilag II med 
henblik på at ændre og supplere 
indikatorerne, herunder dem, der er 
specifikt for programmet og for tiltag, hvis 
det anses for nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 19, stk. 2, tillægges 
Kommissionen indtil den 31. december 
2028. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 2, stk. 2, tillægges 
Kommissionen for en periode på tre år fra 
[datoen for denne forordnings 
ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af treårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag I – litra a – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kritisk sundhedsinfrastruktur, der er 
relevant i forbindelse med sundhedskriser, 
værktøjer, strukturer, processer, 
produktions- og laboratoriekapacitet, 

ii) kritisk sundhedsinfrastruktur, der er 
relevant i forbindelse med sundhedskriser, 
værktøjer, strukturer, processer, 
produktions- og laboratoriekapacitet, 
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herunder værktøjer til overvågning, 
modellering, prognosticering, forebyggelse 
og styring af udbrud.

herunder værktøjer til overvågning, 
modellering, prognosticering, forebyggelse 
og styring af udbrud og andre relevante 
kriseprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag I – litra d – punkt iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) udvikling og drift af databaser og 
digitale værktøjer og deres 
interoperabilitet, herunder, hvor det er 
relevant, med andre sensorteknologier, 
f.eks. rumbaserede 

iv) udvikling og drift af databaser og 
digitale værktøjer og deres 
interoperabilitet, herunder, hvor det er 
relevant, med andre sensorteknologier, 
f.eks. Rumbaserede og at støtte adgang til 
og analyse af data fra den virkelige 
verdens sundhedsmiljøer ;

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag I – litra d – punkt xi (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xi a) decentrale EU-agenturer gennem 
øgede ressourcer, herunder personale, til 
gennemførelse af støtteberettigede tiltag 
under programmet.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag I – litra e – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Strukturel beredskabslagring og 
kriseforberedelse: 

e) Strukturelle reserver og 
kriseforberedelse:

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Bilag I – litra e – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) oprettelse og forvaltning af EU-
reserver og -lagre af kriserelevante 
produkter i komplementaritet med andre 
EU-instrumenter 

ii) oprettelse og forvaltning af EU-
reserver af kriserelevante produkter i 
komplementaritet med andre EU-
instrumenter

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag I – litra f – punkt iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) forebyggende foranstaltninger til 
beskyttelse af sårbare grupper mod 
sundhedstrusler og foranstaltninger til at 
tilpasse indsatsen over for og styringen af 
kriser til sårbare gruppers behov

iv) forebyggende foranstaltninger til 
beskyttelse af sårbare grupper mod 
sundhedstrusler og foranstaltninger til at 
tilpasse indsatsen over for og styringen af 
kriser til sårbare gruppers behov, såsom 
sikring af grundlæggende pleje af 
patienter med kroniske sygdomme med 
behov for palliativ pleje og 
smertebehandling

Or. en
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag I – litra f – punkt v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) foranstaltninger til afhjælpning af 
de sundhedsmæssige konsekvenser af en 
sundhedskrise, navnlig for mental sundhed, 
for patienter, der lider af kroniske 
sygdomme, og andre sårbare grupper 

v) foranstaltninger til afhjælpning og 
styring af de sundhedsmæssige 
konsekvenser af en sundhedskrise, navnlig 
for mental sundhed, for patienter, der lider 
af kroniske sygdomme, og andre sårbare 
grupper

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag I – litra f – punkt v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) Tiltag til støtte for overgangen til 
telemedicin, administration af lægemidler 
til hjemmebrug og gennemførelse af 
forebyggende programmer og 
egenomsorg, hvor det er muligt og 
hensigtsmæssigt

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) uddannelsesprogrammer for læger 
og sundhedspersonale og programmer for 
midlertidig udveksling af personale

ii) Støtte i henhold til strategien for 
sundhedspersonale og i synergi med 
andre programmer, harmoniserede og 
standardiserede uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesprogrammer for 
sundhedspersonale og sundhedspersonale 
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og programmer for midlertidig udveksling 
af personale, navnlig med henblik på at 
forbedre deres curricula og digitale 
færdigheder

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte til forbedring af den 
geografiske fordeling af sundhedspersonale 
og undgåelse af "lægeørkener" 

iii) Støttetiltag under en strategi for 
sundhedspersonale til at tage hånd om 
kvalificerede sundhedsarbejderes 
beslutning om at forlade deres hjemland 
for at arbejde andre steder, forbedre den 
geografiske fordeling af 
sundhedspersonale, undgåelse af 
"lægeørkener” og fremme og gennemføre 
tilbageholdelsespolitikker

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) støtte til etablering og koordinering 
af EU-referencelaboratorier og -centre og 
ekspertisecentre

iv) Støtte etablering og koordinering af 
EU-referencelaboratorier og -centre, 
ekspertisecentre samt EU-
sygdomsspecifikke platforme til 
udveksling, sammenligning og 
benchmarking af bedste praksis mellem 
medlemsstaterne

Or. en
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Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) støtte til kapacitetsopbygning med 
henblik på investering i og gennemførelse 
af reformer af sundhedssystemet (strategisk 
planlægning og adgang til finansiering med 
flere kilder) 

vii) støtte til kapacitetsopbygning med 
henblik på investering i og gennemførelse 
af reformer af sundhedssystemet, herunder 
dem, der leder til personorienteret og 
resultatbaseret transformation (strategisk 
planlægning og adgang til finansiering med 
flere kilder)

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt ix a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ix a) støtte oprettelsen og 
funktionsgangen af ekspertisenet inden 
for overførbare og ikkeoverførbare 
sygdomme

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt ix b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ix b) støtte udviklingen og 
gennemførelsen af de europæiske 
retningslinjer for forvaltning af 
sygdomme inden for både smitsomme og 
ikke-smitsomme sygdomme, såsom kræft, 
børnekræft, hjerte-kar-sygdomme, 
neurodegenerativ sygdomme, 
luftvejssygdomme og diabetes 
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Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xi a) støtte medlemsstaterne i revisionen 
af deres nationale planer for sjældne 
sygdomme for at gennemføre de 
finansielle og organisatoriske ordninger, 
der er nødvendige for en effektiv 
integration af de europæiske netværk af 
referencecentre i de nationale 
sundhedssystemer;

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt  xi b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xi b) støtte til gennemførelsen af det 
europæiske netværk af referencecentre 
med henblik på løbende vurdering, 
overvågning, evaluering og 
kvalitetsforbedring

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt xi c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xi c) Støtte til at skabe effektive og 
permanente mekanismer til at opbygge 
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netværk på tværs af de europæiske 
netværk af referencecentre for at 
håndtere sjældne sygdommes 
multisystemiske behov og fremme 
tværgående netværkssamarbejde mellem 
forskellige specialer og fag, herunder 
inden for det europæiske 
referencenetværk om børnekræft

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt xi d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xi d) støtte til medlemsstaterne i 
forbindelse med styrkelse af deres 
ekspertisecentre for sjældne sygdomme 
med henblik på at opbygge de nationale 
sundhedssystemers kompetencer til at 
diagnosticere, behandle og forvalte 
sådanne sygdomme og samtidig øge den 
kollektive kapacitet og viden om 
europæiske referencenetværk, herunder 
det europæiske referencenetværk 
PaedCan

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt xiii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(xiii) støtte til en EU-ramme og de 
respektive interoperable digitale værktøjer 
til samarbejde mellem medlemsstaterne og 
i netværk, herunder dem, der er 
nødvendige for at sætte medlemsstaterne i 
stand til at levere fælles kliniske 

xiii) støtte til en EU-ramme til styrkelse 
af samarbejdet om medicinsk 
teknologivurdering mellem 
medlemsstaterne med henblik på at sætte 
medlemsstaterne i stand til at levere og 
udveksle rettidige, pålidelige fælles 
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vurderinger og fælles videnskabelige 
samråd med henblik på at udveksle 
resultaterne af MTV-samarbejdet. 

kliniske vurderinger af høj kvalitet, fælles 
videnskabelige samråd og andre relevante 
aktiviteter til støtte for beslutningstagerne.

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt xiii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xiii a) opretter den europæiske 
elektroniske patientjournal og støtter dens 
gennemførelse i medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag I – litra g – punkt xiii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xiii b) støtte til medlemsstaterne til at 
forbedre og videreudvikle registre for de 
europæiske referencenetværk og 
kræftregistre

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag I – litra h – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Indsats over for kræft: h) Tiltag vedrørende kræft og kræft 
hos børn:
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Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag I – litra h – punkt v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v a) sikre lige og rettidig adgang til nye 
lægemidler og nye behandlingsformer, 
herunder til støttende og palliativ 
behandling, af børnesygdomme i hele 
Europa og fremme tilgængeligheden af 
sådanne lægemidler og behandlinger i 
børnevenlige doser og formuleringer

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag I – litra h – punkt v b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v b) Støtte til gennemførelse af 
politikker, nationale programmer og 
retningslinjer med henblik på at overvinde 
uligheder i forbindelse med adgang til 
basale behandlingsformer og lægemidler, 
understøttende og palliativ behandling af 
kræft hos børn hele Europa

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag I – litra h – punkt vi a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi a) oprettelse og gennemførelse af 
personlige screeningprogrammer for 
overlevende kræftpatienter, navnlig for 
overlevende kræftpatienter i børn

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag I – litra h – punkt vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) foranstaltninger til støtte for 
forebyggelse og behandling af kræft af høj 
kvalitet, herunder diagnose og behandling 

vii) foranstaltninger til støtte for 
forebyggelse og behandling af kræft af høj 
kvalitet, herunder diagnose, behandling og 
palliativ behandling

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag I – litra h – punkt viii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) foranstaltninger til støtte for 
overlevende kræftpatienters og 
omsorgspersoners livskvalitet 

viii) foranstaltninger til støtte for 
verlevende kræftpatienters og 
omsorgspersoners livskvalitet, herunder 
psykologisk støtte, smertebehandling og 
erhvervsmæssig reintegration

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Bilag I – litra h – punkt ix
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ix) støtte til gennemførelse af EU's 
tobakskontrolpolitik og -lovgivning

ix) støtte til gennemførelse af EU's 
tobakskontrolpolitik og -lovgivning og 
anden relevant lovgivning på 
forebyggelsesområdet

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag I – litra h – punkt ix a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ix a) tiltag til støtte for en koordineret, 
tværfaglig og patientcentreret tilgang til 
kræftpatienter og -overlevende, navnlig i 
forbindelse med kræft hos børn

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag I – litra h – punkt x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) etablering af og støtte til 
mekanismer til kapacitetsopbygning på 
tværs af specialiseringer og løbende 
uddannelse inden for kræftbehandling.

x) etablering af og støtte til 
mekanismer til kapacitetsopbygning på 
tværs af specialiseringer og løbende 
uddannelse af sundhedspersonale og 
uformelle plejere inden for 
kræftbehandling, navnlig for at fremme 
kvaliteten af plejen.

Or. en
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Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag I – litra h – punkt x a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x a) Etablering og støtte af en 
mekanisme til tværfaglig 
kapacitetsopbygning og videreuddannelse 
af sundhedspersonale i forbindelse med 
screening af kræft og tidlig 
diagnosticering, navnlig inden for kræft 
hos børn

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag I – litra h – punkt x b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x b) Foranstaltninger, der fremmer 
supplerende behandlinger inden for 
onkologi, der udøves af autoriserede 
fagfolk.

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag I – litra i – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) støtte til foranstaltninger til 
bekæmpelse af vaccinationsskepsis 

ii) støtte til foranstaltninger til 
bekæmpelse af vaccinationsskepsis og 
fremme af  immunisering igennem hele 
folks liv

Or. en
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Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag I – litra i – punkt ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii a)  støtteredskaber og -platforme til 
indsamling af beviser fra den virkelige 
verden for vacciners sikkerhed, effektivitet 
og virkning efter brug

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag I – litra i – punkt iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte til kliniske forsøg med 
henblik på at fremskynde udviklingen og 
godkendelsen af samt adgangen til 
innovative, sikre og effektive lægemidler 
og vacciner 

iii) støtte til kliniske forsøg, herunder 
dem, der indebærer øget koordinering på 
EU-plan og med EMA, med henblik på at 
fremskynde udviklingen og godkendelsen 
af samt adgangen til innovative, sikre og 
effektive lægemidler og vacciner

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag I – litra i – punkt iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv a) støtte foranstaltninger til styrkelse 
af de lovgivningsmæssige rammer i 
Unionen med henblik på at tilskynde til 
opdagelse og udvikling af innovative 
lægemidler og vacciner for at imødegå de 
voksende udfordringer på 
sundhedsområdet, herunder nye 
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behandlingsformer og lægemidler til 
kræft, kræft hos børn og dermed 
forbunden støttende og palliativ pleje

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Bilag I – litra i – punkt v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) støtte til foranstaltninger, som skal 
fremme udviklingen af innovative 
produkter og af mindre kommercielt 
interessante produkter såsom 
antimikrobielle stoffer 

v) Foranstaltninger til afhjælpning af 
markedssvigt med hensyn til antibiotika 
og tilskyndelse til bæredygtige 
investeringer med henblik på opdagelse 
og udvikling af nye antimikrobielle stoffer

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Bilag I – litra i – punkt v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(v a) En indsats for at opretholde en 
stærk ramme for intellektuelle 
ejendomsrettigheder, incitamenter og 
belønningsmekanismer for FoU med 
henblik på at tiltrække investeringer i 
Unionen til udvikling af den næste 
generation af lægemidler, vacciner og 
medicinsk udstyr

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Bilag I – litra i – punkt x
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) støtte til fremme af international 
regelkonvergens for lægemidler og 
medicinsk udstyr. 

x) støtte til fremme af international 
regelkonvergens for lægemidler, vacciner 
og medicinsk udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Bilag I – litra j – punkt ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) støtte til den digitale omstilling af 
sundhedspleje og sundhedssystemer, 
herunder gennem benchmarking og 
kapacitetsopbygning med henblik på at 
udbrede innovative værktøjer og 
teknologier, digital opkvalificering af 
sundhedspersonale

ii) støtte til investeringer til den 
digitale omstilling af sundhedspleje og 
sundhedssystemer, herunder gennem 
benchmarking og kapacitetsopbygning med 
henblik på at udbrede innovative værktøjer 
og teknologier,  støtte og gennemføre 
digital opkvalificering af 
sundhedspersonale som led i en strategi 
for arbejdsstyrken i sundhedssektoren

Or. en

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Bilag I – litra j – punkt iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte til indførelsen af digitale 
værktøjer og infrastrukturer samt deres 
interoperabilitet i og mellem 
medlemsstaterne og med Unionens 
institutioner og organer,… udvikling af 
passende styringsstrukturer og 
bæredygtige, interoperable 
sundhedsinformationssystemer i Unionen 
som en del af det europæiske 
sundhedsdataområde og styrkelse af 

iii) støtte udrulning og interoperabilitet 
af digitale værktøjer og infrastrukturer i og 
mellem medlemsstaterne og med Unionens 
institutioner, agenturer og organer, 
herunder støtte til gennemførelsen af et 
elektronisk EU-sundhedsregister, udvikle 
passende styringsstrukturer og 
bæredygtige, interoperable 
sundhedsinformationssystemer i Unionen 
som en del af det europæiske 
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borgernes adgang til og kontrol med deres 
sundhedsdata

sundhedsdataområde og styrke borgernes 
adgang til og kontrol med deres 
sundhedsdata

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Bilag I – litra k – punkt iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) kommunikation til fremme af 
sygdomsforebyggelse og en sund livsstil i 
samarbejde med alle berørte aktører på 
internationalt plan, EU-plan og nationalt 
plan. 

iii) kommunikation til fremme af 
sygdomsforebyggelse, sundhed og en sund 
livsstil i samarbejde med alle berørte 
aktører på internationalt plan, EU-plan og 
nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Bilag I – litra k – punkt iv (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) Meddelelse med henblik på at 
bekæmpe falske nyheder vedrørende 
medicinske behandlinger eller årsager til 
sygdomme

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

II. Adgang til centralt godkendte II. Adgang til centralt godkendte 



PR\1207580DA.docx 59/67 PE653.803v01-00

DA

lægemidler, f.eks. antal tilladelser for 
lægemidler til sjældne sygdomme, 
lægemidler til avanceret terapi, lægemidler 
til pædiatrisk brug eller vacciner, til 
uopfyldte behov 

lægemidler, f.eks. antal tilladelser for 
lægemidler til sjældne sygdomme, 
lægemidler til avanceret terapi, lægemidler 
til pædiatrisk brug eller vacciner

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IIa. Gennemførelse af nye procedurer 
for fremskyndet udvikling og evaluering 
af lægemidler til større 
folkesundhedsmæssige behov under 
hensyntagen til nye teknologier

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Bilag II – del A – punkt II b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

IIb. Antal nye tilladelser for 
lægemidler til sjældne sygdomme, 
lægemidler til avanceret terapi, 
lægemidler til pædiatrisk brug eller 
vacciner, til uopfyldte behov

Or. en

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Antal medlemsstater med forbedret 
sundhedsinfrastruktur 

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Antal medlemsstater, der har 
gennemført den europæiske elektroniske 
patientjournal 

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Aldersstandardiseret fem års 
nettooverlevelse for kræft hos børn

Or. en

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Forhold mellem kræftregistre og 
antal medlemsstater, der indberetter 
oplysninger om stadiet for livmoderhals-, 

7. Forhold mellem kræftregistre og 
antal medlemsstater, der indberetter 
oplysninger om stadiet for livmoderhals-, 
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bryst- og tyk- og endetarmskræft ved 
diagnosticering 

bryst-, lunge- og tyk- og endetarmskræft 
ved diagnosticering

Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Forhold mellem indlæggelser med 
henblik på palliativ pleje og resultat for 
kræft og kræft hos børn

Or. en

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Forhold mellem antal 
kræftregistre og antal medlemsstater, der 
indberetter oplysninger om stadiet for 
kræft hos børn ved diagnosticering

Or. en

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Forekomst af stofmisbrug

Or. en
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Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Forekomst af fedme

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 8 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8c. Spædbørnsdødelighed 

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Antal forsyningsvanskeligheder 
med hensyn til lægemidler i netværket af 
centrale kontaktpunkter

9. Antal forsyningsvanskeligheder 
med hensyn til lægemidler i 
medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 10 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Antal nye godkendte 
antimikrobielle stoffer 

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Bilag II – del B – punkt 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a. Dødsfald, som kan tilskrives 
infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet

Or. en
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BEGRUNDELSE

Indledning

Kommissionen fremlagde den 28. maj 2020 et nyt selvstændigt EU4Health-progam til en værdi 
af 9,4 mia. EUR for perioden 2021-2027 som led i genopretningsplanen, hvilket ENVI over 
mange år har anmodet om, med henblik på at opbygge modstandsdygtige sundhedssystemer i 
EU ved at tackle grænseoverskridende sundhedstrusler, gøre lægemidler tilgængelige og 
prisoverkommelige og styrke sundhedssystemerne. Sundhedsprogrammet var under det 
oprindelige FFR-projekt for 2021-2027 en integrerende del som et af elementerne i Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+).

Målet for det nye program, som Kommissionen har foreslået, er at sikre, at EU forbliver den 
sundeste region i verden, har alle mulige værktøjer til rådighed til at tackle sundhedsmæssige 
udfordringer på nationalt plan og EU-plan og er bedre forberedt på eventuelle nye 
sundhedstrusler, der kan bringe EU's befolkning i fare. Der fastlægges i EU4Health-
programmet nye foranstaltninger, som vil udfylde de mangler, som covid-19-pandemien har 
afsløret, med hensyn til udvikling og fremstilling af lægemidler, tilstrækkelig forsyning af 
lægemidler og udstyr til hospitaler og tilstrækkelige menneskelige ressourcer i 
sundhedssektoren, udbredelsen af digitale værktøjer og tjenester, der muliggør kontinuitet i 
plejen, og behovet for at bevare adgangen til basale varer og tjenesteydelser i krisetider. Dette 
vil gøre det muligt for EU at have flere værktøjer til at træffe hurtige, afgørende og koordinerede 
foranstaltninger sammen med medlemsstaterne både hvad angår forberedelse til og styring af 
kriser.

Kommissionen har foreslået et ambitiøst og selvstændigt EU4Health-program med henblik på 
at give særlig støtte til de sundhedsudfordringer, der ligger forude, jf. behovsvurderingen. Ifølge 
nærværende forslag vil midlerne til det nye program beløbe sig til 9,4 mia. EUR, hvilket er en 
væsentlig forøgelse i forhold til tidligere forslag under ESF+ (413 mio. EUR). Programmet vil 
blive finansieret af den kommende FFR (1,7 mia. EUR) og genopretningsinstrumentet (nu 
kaldet "Next Generation EU") (7,7 mia. EUR).

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag til et selvstændigt EU4Health-program med 
et betydeligt forhøjet budget i forhold til dets forgænger. Han gentager, at kun et særskilt og 
robust program vil have kapacitet til at levere resultater med hensyn til fremtidige pandemier 
og trusler mod sundheden, og hvad vigtigt er, til at gøre EU's sundhedssystemer mere 
modstandsdygtige og i stand til at tackle aktuelle svagheder såsom mangel på lægemidler, 
uligheder på sundhedsområdet og støtte til sundhedssektoren i den digitale omstilling.

Samtidig mener ordføreren, at det er vigtigt, at EU4Health-programmet er mere end blot en 
reaktion på covid-19-krisen. Det bør ikke kun levere resultater med hensyn til kortsigtet 
krisestyring, men også til langsigtede mål. Det bør være en del af en fælles handlingsplan til 
støtte for sundhedspolitikkerne i EU i løbet af de næste syv år. Programmet er et vigtigt element 
til at sikre udviklingen af stærke og modstandsdygtige sundhedssystemer i medlemsstaterne, 
der er i stand til at håndtere en eventuel anden bølge af covid-19 og eventuelle andre fremtidige 
sundhedskriser. Samtidig bør programmet også støtte medlemsstaternes sundhedssystemers og 
folkesundhedspolitikkers evner til at tackle langsigtede udfordringer, såsom antimikrobiel 
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resistens, aldring, overførbare og ikkeoverførbare sygdomme, og samtidig forberede sig på nye 
teknologier.

Det skal også bemærkes, at størstedelen af sundhedsbudgettet på 9,4 mia. EUR fremrykkes, 
hvilket betyder, at der er behov for klare og fokuserede mål, hvorfor forslagene skal være 
velstrukturerede og konkrete. 

I betragtning af ovenstående mener ordføreren, at Kommissionens forslag til EU4Health-
programmet bør styrkes på følgende hovedområder:

- Der er behov for mere investering i sundhedssystemerne, navnlig i infrastruktur, herunder 
inden for den primære sundhedspleje, for at arbejde hen imod en langsigtet styrkelse af 
sundhedssystemerne, som går langt ud over de aktuelle sundhedsudfordringer.

- Der er behov for konkrete og klare forslag til fremrykningen, herunder overførsel af midler 
til bedre sundhedspleje, lige adgang til sundhedspleje og modstandsdygtige 
sundhedssystemer.

- Alle foranstaltninger under programmet bør have en personcentreret og 
resultatorienteret tilgang til sundhed med fokus på forebyggelse og den enkeltes 
specifikke sundhedsbehov under hensyntagen til patientens egne mål for behandlingen 
sammen med udbyderens bedste kliniske ekspertise inden for emnet i dennes egenskab af 
læge.

- Uligheder på sundhedsområdet skal være kernen i programmet, og der tages hensyn til 
det faktum, at disse uligheder mellem grupper af mennesker inden for lande og lande 
imellem kan undgås, og at de opstår som følge af uligheder inden for og mellem samfund. 
Uligheder i sundhedsstatus blandt befolkningsgrupper, lande og regioner samt adgang til 
prismæssigt overkommelige, forebyggende og helbredende sundhedsydelser af god kvalitet 
er ligeledes blandt store udfordringer inden for sundhedssikkerhed og sundhedssystemer, 
som hindrer deres overordnede funktion.

- Programmet bør i højere grad have fokus på sygdomsforebyggelse gennem hele 
enkeltpersoners liv og på sundhedsfremme ved at tackle sundhedsmæssige risikofaktorer 
såsom brug af tobak og relaterede produkter og eksponering for deres emissioner, skadeligt 
alkoholforbrug og indtag af ulovlige stoffer og psykoaktive stoffer, fedme og usunde 
kostvaner og fysisk inaktivitet. Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme bør være 
programmets overordnede mål. 

- Programmet bør støtte investeringer i tidlig diagnosticering og screening med henblik på 
at styrke forebyggelse og screening for både overførbare og ikkeoverførbare sygdomme 
som f.eks. hjerte-kar-sygdomme, neurodegenerative sygdomme, luftvejssygdomme, 
diabetes, kræft og kræft hos børn.

- Programmet bør støtte udviklingen af europæiske elektroniske patientjournaler, der kan 
give sundhedssystemerne mulighed for at forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af 
sundhedsydelser og give patienter hurtigere og lettere adgang til behandling.

- Kommissionen bør udarbejde retningslinjer for patientsikkerhed og fremme investeringer i 
modernisering af sundhedssystemerne med henblik på at overvinde og mest muligt 
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begrænse forekomsten af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet, idet der tages hensyn 
til, at sådanne infektioner kan forekomme i alle sundhedsfaciliteter, inklusive hospitaler, 
kirurgiske centre, faciliteter til behandling af nyresygdomme på slutstadiet og faciliteter til 
langtidspleje.

- Der er behov for europæiske retningslinjer for håndtering af kroniske sygdomme, nemlig 
i form af europæiske retningslinjer for forvaltning af sygdomme for hver enkelt sygdom, 
både overførbare og ikkeoverførbare sygdomme, som f.eks. kræft. Derudover er der behov 
for at styrke de eksisterende europæiske netværk af referencecentre (ERN'er) og udvide 
dem i form af ekspertisenet inden for overførbare og ikkeoverførbare sygdomme.

- Det er vigtigt at styrke EU-agenturernes rolle og funktion, f.eks. Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMA).

- Det bør sikres, at EU4Health-programmet skaber synergier og komplementaritet med andre 
programmer med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af en strategi for 
sundhedspersonale med det formål at forbedre læseplanerne for professionelle i 
sundhedssektoren samt deres digitale færdigheder, sundhedstjenesters dækning og 
kvaliteten af sundhed, men også med henblik på at tackle hjerneflugt og skæv mobilitet.

- Det er endvidere vigtigt at have en styringsmekanisme til at sikre komplementaritet, 
koordinering og synergier mellem EU4Health-programmet og andre af EU's 
finansieringsinstrumenter og -programmer, såsom den forbedrede EU-
civilbeskyttelsesmekanisme (rescEU), Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), Horisont Europa, programmet for et 
digitalt Europa og programmet Connecting Europe-facilitetens digitale område (CEF's 
digitale område). Programmet bør også i væsentlig grad bidrage til at styrke patienternes 
rettigheder i EU som den enkeltes ret til den højest opnåelige standard for fysisk og mental 
sundhed og fremme den fulde gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende 
sundhedsydelser, der sikrer et højt niveau af beskyttelse af folkesundheden, samtidig med 
at princippet om fri bevægelighed for personer i det indre marked respekteres.

- Der bør oprettes en EU4Health-styringskomité, der skal fokusere på at skabe synergier 
mellem dette program og andre programmer, der har en integreret sundhedsdimension, 
gennem koordinering og samarbejde, fremme af patienter og inddragelse af samfundet og 
ved at yde videnskabelig rådgivning og give anbefalinger.

- For at sikre en effektiv styring og aktiv deltagelse fra medlemsstaternes side er det vigtigt i 
højere grad at inddrage medlemsstaterne og styringskomitéen i gennemførelsen af 
programmet, herunder i forbindelse med vedtagelsen og gennemførelsen af årlige 
arbejdsprogrammer.

- Mental sundhed og aldring. De fleste EU-lande står i øjeblikket over for en stor 
demografisk udfordring. Konsekvenserne er endnu ikke beregnet, men regeringer og 
politiske beslutningstagere er allerede enige om, at vi snart vil blive nødt til at foretage store 
ændringer i, hvordan vi håndterer det stigende antal ældre, der kræver tilstrækkelig støtte 
og efterspørger og fortjener fuldt ud at kunne deltage i vores samfund. Programmet bør 
derfor støtte medlemsstaternes indsats på områder såsom tidlig diagnosticering, behandling, 
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støtte og forebyggelse, uddannelse af fagfolk inden for mental sundhed og bevidstgørelse 
og sikring af bedre kendskab til og bedre håndtering af mentale sundhedsproblemer hos 
ældre.

- Sidst men ikke mindst er vaccinationsskepsis – som ifølge ECDC vedrører forsinket 
godtagelse eller afvisning af vacciner på trods af, at der er vaccinationstjenester til rådighed, 
og som er kompleks og kontekstbestemt og varierer med hensyn til tid og sted og i forhold 
til, hvilke vacciner, det drejer sig om – en anden vigtig udfordring i forbindelse med 
sundhedspleje, som programmet bør fokusere på. WHO har i 2019 udråbt 
vaccinationsskepsis, herunder efterladenhed, mangel på tillid og bekvemmelighed, som en 
af ti trusler mod den globale sundhed. Programmet bør derfor støtte foranstaltninger, der 
har til formål at sikre lige adgang til vacciner for alle EU-borgere, bekæmpe desinformation 
og forbedre tilliden til vaccinationer.

Konklusion

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag til et selvstændigt EU4Health-program udgør et 
godt grundlag for Parlamentet som medlovgiver at arbejde på og hurtigt formulere sin holdning 
til (forordningen om oprettelse af programmet vil finde anvendelse fra den 1. januar 2021). 
Ordføreren har, efter at have lyttet opmærksomt til de forskellige interessenters synspunkter, 
identificeret en række områder, hvor Kommissionens forslag skal afklares eller styrkes 
yderligere for at sikre det bedst mulige sundhedsprogram for de europæiske borgere.


